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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste artigo apresentaremos, em linhas gerais, as primeiras reflexões acerca da nossa
pesquisa de doutorado. Como todo trabalho acadêmico, esse estudo nasceu de um
questionamento: por que estudar o estilo em Sociolinguística? Deste, fomos além: por que
estudar o estilo de fala de mulheres lésbicas? Essas são as duas questões primordiais que
procuraremos mostrar ao longo do texto.

Destacamos, inicialmente, a asserção de Labov (2008) de que não é possível entender o
desenvolvimento de uma mudança linguística fora da vida social da comunidade em que ela
ocorre. Essa noção de indissociabilidade entre a língua(gem) e as relações sociais, que está na
base da teoria sociolinguística, é evidente. A diversidade linguística é uma realidade das línguas
em geral. É como exprime Calvet (2002: 12): “as línguas não existem sem as pessoas que as
falam, e a história de uma língua é a história de seus falantes”.

Diante disso, compreendemos (por) que as pessoas não usam a língua da mesma maneira
em todas as situações em que estão inseridas. A língua é inerentemente variável. Há tantos modos
de nos expressarmos pela linguagem quanto os contextos com os quais nos defrontamos.

Quando falamos, uma vasta configuração característica de quem nós somos e do
contexto em que nos inserimos é revelada. Fatores de ordem estrutural da língua relacionam-se a
fatores sociais do falante e interferem nas formas linguísticas utilizadas. Daí, uma ampla gama de
diferenças linguísticas emerge, caracterizando a variação.

Desde que surgiu, a Sociolinguística contribuiu efetivamente para romper com um ideal
de homogeneidade linguística que as teorias formalistas sustentavam, ao introduzir a concepção
de variabilidade linguística. As línguas são de natureza heterogênea e mutável e a variação
observada nas línguas não se dá de maneira desordenada ou aleatória, como pensavam os
formalistas, mas apresenta um caráter regular e sistemático, como atestam os amplos estudos
empíricos vinculados a essa teoria.

A variação é o objeto de estudo da Sociolinguística e a variável é sua unidade de análise.
Conforme vemos em Tarallo (2007), as formas linguísticas em variação são denominadas
“variantes linguísticas”, que correspondem às distintas realizações para um dado fenômeno da
língua, e o conjunto dessas variantes constitui a “variável linguística”2.

Essa teoria, amplamente discutida e difundida, e alicerçada sobre a concepção
fundamental de que a língua deve ser estudada em seu contexto social, tem buscado, há décadas,

1 Doutoranda em Linguística do PROLING-UFPB. Estuda o estilo em comunidades de práticas sob a orientação do
professor Dr. Dermeval da Hora.

2 À guisa de ilustração, citamos a variação existente nas consoantes em coda silábica no Português do Brasil, visto
que há diferentes maneiras de realização. Por exemplo, a variável /r/, numa palavra como ‘nervosa’, pode ser
realizada por diversas variantes: aspirada - ne[h]vosa; tepe - ne[ɾ]vosa; glide posterior - ne[w]vosa; zero fonético -
ne[ø]vosa. (Hora et al. 2010)
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descrever e explicar os processos linguísticos variáveis pela correlação de fatores estruturais,
próprios do sistema linguístico, e sociais, relacionados ao indivíduo.

Contudo, houve nos estudos sociolinguísticos, em geral, e sobretudo no Brasil, uma
tendência a privilegiar a análise dos fatores estruturais e sociais, em detrimento do fator estilo.
Apesar de ter se revelado como um fator determinante nas análises sociolinguísticas iniciais, o
estilo foi praticamente excluído das pesquisas posteriores aos primeiros estudos realizados por
Labov (Cf. 2008 [1972]). Somente a partir da última década, influenciados sobremaneira pelas
reflexões de Eckert (2003, 2005, 2006, 2010, 2012) e a sua proposta de estudo da variação, os
pesquisadores voltaram a olhar para este fator.

O estilo se define pelo que o falante faz com a língua levando em conta o universo social
que o permeia. É, eminentemente, algo social, e como tal, encontra seu significado nas
associações entre o indivíduo, sua identidade e os papéis que ele desempenha no mundo.

Para Eckert (2003, 2005, 2012) o campo da variação sociolinguística ainda não tinha
desenvolvido uma teoria coerente do significado social das variáveis porque não tinha
desenvolvido uma teoria coerente do estilo. A sua proposta, identificada com a terceira onda de
estudos da variação, sustenta uma visão da variação que se inicia com a questão do estilo e do
significado social, para examinar a variação como prática estilística. Assim, as pesquisas
sociolinguísticas da terceira onda vão buscar entender a variação considerando os papéis e as
atividades que o indivíduo desempenha nas suas relações sociais, no âmbito das comunidades de
práticas, procurando analisar o estilo como um fator que contribui efetivamente para a construção
do significado social da variação.

Nesse contexto, determinamos não só o foco no estilo, como também os sujeitos que
compõem a nossa análise: as mulheres lésbicas. É notória a escassez de trabalhos acadêmicos que
contemplam essas mulheres em suas pesquisas, e isso, vale salientar, não é um privilégio dos
estudos variacionistas3. Nos trabalhos que investigam a fala das mulheres, a regra geral é
relacioná-la à fala dos homens, operando constantemente com o binômio masculino x feminino.
A própria tradição sociolinguística tem tratado, ao longo de décadas, a categoria sexo em função
de sua determinação biológica, excluindo as especificidades constitutivas da personalidade desses
sujeitos, isto é, ignorando a questão do gênero do falante.

Assim, esse texto pretende mostrar as três ondas da Sociolinguística e os percursos
traçados na realização de suas práticas analíticas, observando a maneira como é tratada a relação
entre o estilo e a variação linguística e, a partir disso, apresentar a nossa proposta de estudo
sociolinguístico em comunidades de práticas, elaborada segundo os fundamentos teóricos da
terceira onda.

Para tanto, o artigo está organizado da seguinte maneira: na sessão 2 traremos a
explanação das três tendências de estudos de variação, seguiremos, na sessão 3, com a
explicitação do nosso projeto de pesquisa, para a finalizarmos, em 4, com alguns comentários
pertinentes à discussão.

2. AS TRÊS ONDAS DA SOCIOLINGUÍSTICA

3 Não podemos deixar de associar esse cenário a uma questão sócio-política de segregação dessa parcela da
população que integra duas minorias: são mulheres e são homossexuais. No entanto, essa discussão extrapola os
objetivos específicos desse texto. Deixemos para reflexões futuras.
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A teoria sociolinguística desenvolveu-se na década de 60 do século anterior e, desde
então, conta com o seu lugar estabelecido nos estudos linguísticos. Remonta a William Labov o
papel de ter lançado as bases teórico-metodológicas da Sociolinguística Variacionista. Com o
intuito de explicar as mudanças nas línguas, ele acabou desvelando o fenômeno da variação
linguística. Assim, esse estudioso desenvolveu pesquisas norteadoras à elaboração dos conceitos
e métodos dessa teoria de análise da língua.

Mais do que qualquer outra questão, os trabalhos e discussões de Labov defendem a tese
de que uma língua – qualquer língua – é determinada socialmente. Neste sentido, não é possível
apreendê-la independentemente da ação exterior, pois “as pressões sociais estão operando
continuamente sobre a língua, não de algum ponto remoto no passado, mas como uma força
social imanente agindo no presente vivo” (Labov 2008: 21).

A coerência das ideias variacionistas foi determinante para a sua sedimentação no
campo de estudo da Linguística de tal modo que vemos, ao redor do mundo, ao longo de décadas,
o estabelecimento de inúmeros projetos de pesquisas que têm contribuído significativamente para
a construção de um painel descritivo das línguas e das suas comunidades de fala. E na esteira
desse conhecimento estão ancorada a nossa pesquisa e as discussões do presente texto.

Para explicitarmos as três ondas de estudo da variação, nos apoiaremos, essencialmente,
em Eckert (2005, 2012). Essa autora aponta que os estudos sociolinguísticos podem ser divididos
em três ondas de análise, que, como salienta, não se sucedem ou se substituem, mas apenas
correspondem à maneira característica com que esses modelos lidaram/lidam com a variação
linguística ao longo das décadas de estudo.

Ao distinguir as três tendências de prática analítica na Teoria da Variação, Eckert (2012)
sugere uma base teórica para a terceira onda, olhando, especificamente, para a variação como um
recurso para a construção do significado social na linguagem.

A primeira onda foi fundamental para os estudos variacionistas e está associada aos
estudos labovianos. Os estudos dessa tendência forneceram um amplo retrato das variáveis
linguísticas usadas pelas comunidades de fala definidas geograficamente ao redor do mundo e é,
sem dúvida, a que obteve maior adesão da comunidade científica da Sociolinguística,
principalmente no Brasil, chegando, por vezes, a ser tomada com a própria teoria
sociolinguística.

Essa perspectiva originou-se com estudo de Labov (1966) sobre o inglês da cidade de
Nova York. Neste trabalho, o autor atestou a correlação do uso das variáveis às categorias sociais
primárias, como classe socioeconômica, sexo, idade, etc. Ele também observou um padrão
regular e replicável de estratificação socioeconômica dessas variáveis, atribuindo um valor social
à variação linguística.

Outra questão que esse estudo demonstrou foi que a variação linguística estava
diretamente associada à alternância do estilo. O estilo, por sua vez, foi concebido em função do
automonitoramento da própria fala, disposto numa única dimensão, que obedecia aos graus de
monitoramento estabelecidos, ajustados em função da (in) formalidade da situação. O contínuo
estilístico elaborado por Labov estava, então, orientado assim: atenção-formalidade-prestígio em
contraposição à desatenção-informalidade-estigma. Desse modo, a atividade estilística do falante,
e as estratégias operadas com respeito à hierarquia socioeconômica, estariam diretamente
vinculadas ao lugar que o sujeito ocupa nessa hierarquia.

Sintetizando a primeira tendência:

(i) A primeira onda: desenvolvimento do grande quadro

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1742



• Grandes estudos de levantamento de comunidades geograficamente definidas;
• A hierarquia socioeconômica como um mapa do espaço social;
• Variáveis como marcadores de categorias sociais primárias e carregando traços de
prestígio/estigma;
• Estilo como atenção prestada à fala e controlado pela orientação em direção ao
prestígio/estigma.

A segunda onda caracteriza-se pelas pesquisas de cunho etnográfico, que fornecem um
retrato local das variáveis linguísticas, no sentido em que estas, situadas em comunidades
menores, assumem valor social relativo à dinâmica local. Eckert (2005) afirma que os estudos
etnográficos trouxeram-nos uma visão mais clara de como as formas de falar estão imbuídas de
significado local.

Essa abordagem não encontrou muita adesão no âmbito das pesquisas sociolinguísticas
brasileiras, em comparação ao que aconteceu com os estudos de primeira onda, e a principal
referência para este tipo de abordagem é o estudo de Labov (1963) na ilha de Martha’s
Vineyard4.

Nesse estudo5, Labov pôde observar que um tipo específico de variação fonológica foi
recrutado pelos falantes da ilha como uma atitude social em relação à sua forma de falar: a
variante escolhida representava um meio simbólico de afirmar-se ideologicamente em meio à
população da ilha.

Os estudos etnográficos deixam claro que, embora algumas variantes possam ser
estigmatizadas em um nível mais geral de uma língua específica, a sua associação com valores e
práticas locais podem lhe dar valor positivo. Elas, muitas vezes, denotam um ato de engajamento
em uma determinada rede social6.

Sintetizando a segunda tendência:

(ii) A segunda onda: desenvolvimento do quadro local

• Estudos etnográficos de comunidades definidas geograficamente;
• As categorias locais como elo para as demográficas;
• Variáveis como indicadores de categorias localmente definidas;
• Estilo como atos de filiação.

Conforme indicam Freitag et al. (2012: 922):

“Os estudos de primeira e segunda ondas têm como foco a descrição da estrutura – um
retrato estático. Os estudos de terceira onda incorporam a dinamicidade da estrutura, ou
seja como a estrutura se molda no cotidiano, com os condicionamentos sociais impostos
e as relações de poder estabelecidas atuando sobre ela”.

4 Destacamos também o estudo de Milroy (1980), menos difundido aqui no Brasil, mas trazido por Eckert em seus
textos (2005, 2012).

5 A menção a esse estudo serve para corroborar o que diz Eckert (op. cit.) sobre a não existência de uma obediência
cronológica na delimitação das três ondas de análise sociolinguística.

6 A noção de rede social nos estudos sociolinguísticos refere-se às relações que um indivíduo mantém com outros
indivíduos, nas quais interage linguisticamente.
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Como vimos, na tradição dos estudos variacionistas, as pesquisas desenvolvidas
focaram, em sua maioria, as grandes comunidades de fala, na primeira onda, mas também foram
analisadas comunidades relativamente menores, na segunda onda. Recentemente – e é aqui que o
nosso estudo se insere – a tendência têm se voltado para o indivíduo em interação com o(s) seu(s)
grupo(s).

A terceira onda começou a se desenvolver há pouco tempo e encontrou embasamento
nas proposições da própria Penelope Eckert.  Nessa perspectiva, o foco é voltado para os padrões
de variação presentes nos indivíduos inseridos em comunidades de práticas. A comunidade de
prática consiste em “um conjunto de pessoas agregadas em razão do engajamento mútuo em um
empreendimento comum” (Eckert e McConnell-Ginet 2010: 102).

Para compreendermos o significado social da variação, Eckert (2003, 2005, 2012)
sugere que olhemos para o seu papel na construção dos estilos. Assim, a sua proposta inovadora
para a teoria sociolinguística é analisar a variação na prática estilística. É observar, na prática
linguística cotidiana, que variáveis assumem significados específicos, de acordo com o
posicionamento de quem as usa nas diversas interações sociais nas quais se envolve.

Por isso que ela lança mão do conceito de comunidades de práticas – que ela julga ser o
“lócus primordial de construção estilística” (Eckert, 2003: 44) – pois nesse contexto não há a
simples identificação das variáveis como sendo específicas de um dado dialeto e decorrentes da
correlação direta de restrições linguísticas diversas a sociais pré-determinadas. Nos estudos da
terceira onda, essas variáveis assumem significado na prática estilística, na qual as pessoas vão
associar os recursos linguísticos em questão a uma série de outros recursos existentes para a
manifestação do estilo (como vestimenta, postura, entre outras coisas)7.

Tal tendência busca o significado social na prática estilística, compreendendo que a
construção de uma persona/identidade, fundamento essencial ao posicionamento do indivíduo no
meio social, depende de uma agentividade linguística que é perpassada pela forma como o sujeito
conduz os estilos.

O estilo aqui é visto como uma prática, um ato de linguagem capaz de representar aquilo
que somos, aquilo que não somos, aquilo que queremos ser. Nessa prática, os falantes são agentes
que tecem estilos linguísticos em projetos contínuos e perpétuos de autoconstrução e
diferenciação.

Nessa perspectiva, a identidade revela uma posição que é assumida pelo sujeito no
interior das variadas instituições nas quais ele vive. E são tantas posições quantas comunidades
interativas o sujeito atua. Isto porque cada campo social, ou comunidade de prática, exige um
posicionamento específico do sujeito, de acordo com os diferentes papéis sociais que ele exerce.

Sintetizando a terceira tendência:

(iii) A terceira onda: a perspectiva estilística

• Estudos etnográficos de comunidades de prática;
• As categorias locais construídas através de posições comuns;

7 Para a nossa pesquisa, foi fundamental a reflexão resultante do trabalho realizado por Podesva (2007), que analisou
a fala de um médico gay em comunidades de práticas. Ele observou que um traço da fala deste médico – o falsete –
era usado distintivamente, com conotações expressivas bem definidas, dependendo do contexto discursivo em que
ele se encontrava. Esse pesquisador verificou que o tipo de fonação examinado era recrutado na construção de um
estilo bem específico (a persona diva), contribuindo também para a construção de uma identidade gay.
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• Variáveis como indicadores de posições, atividades, características;
• Estilo como construção da persona.

Diante do exposto, apresentaremos, na sessão seguinte, a nossa proposta de estudo.

3. UM ESTUDO EM COMUNIDADES DE PRÁTICAS

Nossa pesquisa pretende analisar a fala de mulheres lésbicas em comunidades de
práticas distintas. Especificamente, a nossa pesquisa pretende descrever que modificações
linguísticas (variação) são operadas, de que modo (estilo) ocorrem e por que (significado social
na comunidade de prática investigada) acontecem.

O nosso objetivo é observar como a linguagem dessas mulheres é influenciada pelo
estilo de fala adotado e, mais especificamente, analisar como esse estilo se configura nas
comunidades de práticas examinadas e em que medida ele é determinante para a construção da
variedade linguística das mulheres analisadas.

Buscamos estudar o estilo como um fator que interfere na constituição da própria
identidade da falante, ou seja, discutir até que ponto essa mulher faz uso de elementos
linguísticos específicos em função do lugar em que se encontra, das pessoas com quem interage e
do assunto trabalhado na interação.

Também é nosso interesse discutir como a tradição variacionista tem tratado o fator
‘sexo’ enquanto restrição que intervém nos fenômenos linguísticos investigados. Almejamos
debater o status dessa restrição para as abordagens atuais da Sociolinguística Quantitativa,
especialmente no que concerne às questões de sexo versus gênero, considerando os aspectos
teóricos mais adequados para se trabalhar hodiernamente.

Após fazermos uma pesquisa do banco de dissertações e teses da Capes, percebemos que
não há muitos trabalhos que elegem essa parcela da sociedade como sujeitos de pesquisa e os que
existem são de interesse bastante recente. Quando filtramos a pesquisa para a área da Linguística,
percebemos que este número é ainda mais escasso.

Como se vê, o interesse em desenvolver este trabalho vem, justamente, da necessidade
de discutir questões fundamentais, ainda em aberto, e trazer contribuições para as atuais
pesquisas em Sociolinguística. Assim, lançamos nosso olhar para este grupo, que será
representado na nossa pesquisa por mulheres de faixa etária e profissão distintas.

Optamos inicialmente por não definir um fenômeno linguístico específico para a análise,
pois compreendemos que a nossa pesquisa, pelo seu pioneirismo, pretende, antes de qualquer
coisa, traçar um perfil da fala dessas mulheres em termos mais amplos, para, posteriormente,
esmiuçarmos suas especificidades.

Diferentemente da maioria das pesquisas variacionistas de base quantitativa, esse
trabalho será norteado por uma análise qualitativa, pois acreditamos que este é o caminho mais
fértil e eficaz quando pensamos em trazer respostas para o papel da variação na construção social
das línguas.

Acreditamos que a análise do estilo individual de um falante em comunidades de práticas
específicas permite que se observe o indivíduo como agente articulador de variedades
situacionais que se refletem linguisticamente, sendo a variação estilística o lugar onde se
negociam questões de identidade e significado social. As comunidades de práticas, por sua vez,
mantêm o foco nos indivíduos que se aliam em torno de práticas compartilhadas, de onde
emergem as variantes linguísticas e os seus significados sociais.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1745



O significado da variação está em seu papel na construção dos estilos, e estudar o papel
da variação na prática estilística envolve não simplesmente localizar variáveis nos
estilos, mas entender esta localização como uma parte integral da construção do
significado social (Hora e Wetzels 2011: 164).

Neste sentido, essa pesquisa ancora as suas discussões em três universos conteudísticos:
as mulheres e a questão do gênero, a noção de estilo e alternância linguística e as comunidades de
prática e o seu papel na investigação do significado social da variação. A seguir, eles serão
apresentados em forma de explanação.

3.1 A mulher e o gênero

O lugar da mulher na sociedade é de extrema relevância para a análise em questão: como
ela se vê e como ela é vista e, acima de tudo, quais os papéis que ela desempenha em relação a
sua identidade de gênero estão no centro da proposta de trabalho aqui exposta, pois, como a
literatura específica demonstra, as questões de gênero, sexualidade e linguagem têm se revelado
como processos mutuamente implicados e decisivos em relação aos aspectos significativos da
variação linguística.

Nos primeiros e tradicionais estudos sociolinguísticos, a variável ‘gênero’ era encarada
como uma categoria biológica, previamente determinada e estatisticamente mensurável, ou seja,
era dividida em ‘sexo’ masculino e feminino. Já nas abordagens mais críticas (como as pesquisas
que lidam com as redes sociais e as comunidades de prática) o gênero é visto como construção
social, cultural e histórica8.

Tratar ‘gênero’ como ‘sexo’ é esvaziar a complexidade desse primeiro, que, como
sabemos, não é determinado biologicamente9, de maneira simples, direta, única. O gênero é
múltiplo e multável, construído pela atividade linguística, desse modo, depende das atuações do
sujeito, tendo em vista a sua realidade. Ele é reflexo de práticas sociais bastante complexas.

O gênero, portanto, deve ser concebido como algo que se origina nas interações, por isso
precisa ser investigado a partir de falas situadas que evidenciem sua formação, suas nuances e seu
aprendizado em comunidades de prática.

Não é tão simples, tampouco fácil de determinar. Talvez por isso os trabalhos em
Sociolinguística não o tenham abordado de maneira coerente. Contudo, é justamente por isso que
não devemos mais lidar com o uso equivocado e o conceito esvaziado desse termo.

3.2 O estilo

Com relação ao estilo, a primeira coisa que se pode dizer é que não existe falante de
estilo único: todo falante exibe alternâncias de variáveis linguísticas, em maior ou menor grau,
quando se altera o contexto social e a temática da interação.

A sua noção é comumente relacionada à ideia de atitude, comportamento, ou modo de
exprimir-se. Não importa se estamos lidando com o senso comum ou com pesquisa científica, a

8 Deve ficar claro, portanto, que, levando em consideração a proposta de trabalho aqui referida, é esta última
abordagem que nos interessa.

9 Simone de Beauvoir já dizia, desde o século passado, “não se nasce mulher, torna-se mulher”.
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noção de estilo está sempre relacionada a uma individualidade ou a um traço particular que
distingue o indivíduo dos demais, seja para falar, escrever, vestir, agir, etc.

Estilo diz respeito ao modo como os falantes combinam modos distintivos de fala e, por
meio deles, constroem sua identidade social, uma vez que esta depende, efetivamente, da
linguagem para se conceber e se consolidar. Os estilos de fala estão intimamente associados às
categorias identitárias.

Ele será tratado aqui, especificamente, como uma atividade capaz de influir em um dado
fenômeno linguístico, como uma escolha (consciente ou não) feita pelo indivíduo em seus
comportamentos linguísticos. Em termos práticos, daremos atenção à maneira como as variáveis
representam em termos significativos nas comunidades em questão e como elas se combinam
com outros recursos disponíveis (não necessariamente linguísticos) para constituir o estilo.

3.3 As comunidades de práticas

Vimos que a nossa pesquisa pretende observar como essas mulheres usam a língua em
diferentes situações e, para isso, consideramos a noção de comunidades de práticas para nos
orientarmos conceitualmente na definição dos contextos da investigação linguística em questão10.

As comunidades de práticas que serão consideradas para a análise são: o ambiente
profissional da informante, onde será observada a interação com os indivíduos do seu trabalho, e
um ambiente de lazer (um bar, um café, uma boate, etc) onde será analisado, entre outros, o
contato da informante com outras mulheres lésbicas.

De modo geral, uma comunidade de prática é definida como um grupo de pessoas que
compartilham um interesse comum e interagem regularmente em torno dessa atividade.

É possível enumerar três critérios que caracterizam as comunidades de práticas: o
domínio de interesse compartilhado, que distingue os membros da comunidade das outras
pessoas, a comunidade que se envolve e desenvolve atividades conjuntas, ajudando-se
mutuamente e compartilhando informações e aprendizados e a prática desenvolvida e
compartilhada, geradora de experiências, histórias e ferramentas que demandam tempo e
interação para se constituírem. Com o desenvolvimento desses três elementos em paralelo, tem-se
constituída uma comunidade de prática.

Para efeito de análise, devemos procurar investigar locais de interação que estão
vinculados às atividades compartilhadas pelos indivíduos, locais em que os significados sociais
emergem pela linguagem, pois acreditamos que as escolhas linguísticas estão, em grande medida,
relacionadas à(s) identidade(s) que o falante constrói nessas interações.

A identidade, por sua vez, aliando fatores identificatórios como gênero, etnia, faixa
etária, classe social, escolaridade, formação profissional e práticas sociais diversas, é o resultado
da relação do indivíduo com as estruturas sociais em que ele está inserido. Assim, visto o nosso
empreendimento acadêmico, é forçoso abarcar, tanto quanto possível, esses universos de
interação social que são essenciais à explicação sociolinguística.

O mundo acadêmico – e obviamente essa proposta de estudo se insere neste meio – deve
estar em sintonia com os interesses da atualidade. Assistimos hoje a uma mudança de atitude e
pensamento em relação aos processos de construção identidade que compõem o indivíduo e as
suas implicações para a construção dos grupos e da sociedade como um todo. Investigar a
variação linguística presente na fala desse grupo específico de mulheres – as lésbicas – em função

10 Para desenvolver o conceito de comunidade de prática aplicado à prática analítica da Sociolinguística, Eckert
(2003, 20005) se baseou no construto elaborado por Lave e Wenger (1991).
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do estilo representa o interesse de discutir questões fundamentais da Sociolinguística atual ainda
em percurso: o significado social da variação e a construção da identidade linguística dos
falantes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem dúvida, a variação linguística é um fator central pelo qual o social é incorporado na
linguagem. Desse modo, para apreendermos o funcionamento da variação, temos que nos deter
na natureza do significado social desta e nos processos pelos quais ela adquire significado.

Mais especificamente, nós precisamos examinar o uso da variação de perto, para
compreendermos como ela é usada para expressar significados que são, por vezes, situados e
pessoais. Para isto, a proposta atual de estudos da variação propõe que nos debrucemos sobre o
papel da variação na construção dos estilos, isto é, que observemos como as pessoas usam os
recursos linguísticos para criar estilos.

O estilo individual parece ter um importante papel no estudo da variação, de forma que
não se pode querer atingir um entendimento pleno do padrão da variação linguística se não for
possível entender o seu padrão dentro da fala dos indivíduos. É como assevera Calvet (2002:
132): “Para compreender o porquê dessas situações, o porquê da variação linguística, das atitudes
e das estratégias, é preciso ir à raiz – social – dos fenômenos”.

Até porque, é evidente que o ajuste na condução de estilos e(m) práticas sociais e a
acomodação na maneira de se expressar pela linguagem figuram como condição primordial para
o engajamento em um grupo social específico. Sendo assim, é preciso estudar o estilo no
contexto social constitutivo da própria identidade da falante.

Por tudo o que foi dito, defendemos, por conseguinte, que os estudos sociolinguísticos
precisam correlacionar a investigação dos fenômenos linguísticos aos processos que identificam e
formam os sujeitos segundo o papel social que eles desempenham, não somente em termos de
categoriais sociológicas primárias, mas também, e sobretudo, admitindo que a identidade/persona
é determinada pelas atividades linguísticas do indivíduo.

Dessa maneira, a análise do estilo individual do falante em comunidades de práticas
específicas coloca-se como uma abordagem não somente coerente, mas necessária, pois permite
que observemos como o falante age no interior da estrutura social da qual ele faz parte, onde a
variação estilística se instaura e onde é mais claramente possível abarcar o significado social da
variação. Explicar, e não somente descrever, a variação – o objetivo fundamental da
Sociolinguística, que seguimos buscando.
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