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RESUMO 

 

Introdução: O trabalho realizado foi desenvolvido na disciplina de Prática Pedagógica V, em 

forma de oficinas, com o intuito de apresentar a temática: Linguística Aplicada e as Variações 

Linguísticas. O enfoque do estudo partiu da necessidade de compreender como as línguas 

variam, considerando-se os fatores extralinguísticos e sociais. Esse estudo é de suma 

importância, pois aborda a forma como nos comunicamos e criamos diferentes modalidades 

de uso da língua. Objetivo: O objetivo desse estudo é compreender as formas de comunicação 

existentes e os fatores que influenciam nas variações linguísticas e evolução da língua. 

Metodologia: Para o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica, foram utilizados diferentes 

livros sobre a temática da linguística, criando assim um embasamento teórico, em conjunto 

com vídeos que exemplificam situações reais de uso da língua como prática social. 

Resultados: Há diversos fatores que influenciam o modo das pessoas falarem, ocasionando as 

variações linguísticas. Assim, esses usos da fala não são considerados “erros”, mas formas 

diferentes da língua portuguesa na modalidade oral. As variações podem ocorrer nos 

diferentes campos da Linguística: Fonético-Fonológica, Morfológica, Sintática, Semântica, 

Lexical, Estilística e Pragmática. São recorrentes dependendo das particularidades de cada 

falante, tais como: origem geográfica, status socioeconômico; grau de escolarização; sexo; 

idade; mercado de trabalho e redes sociais. Conclusão: A língua varia de acordo com as 

características do falante, e também, pelo meio em que ele está inserido. Essa visão é 

importante para se perceber como a língua não é estática, mas está em constante 

transformação, evoluindo a todo o momento e necessitando de estudos para compreendê-la e 

acompanhá-la. 
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