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RESUMO: A partir do diálogo entre a Sociolinguística Variacionista, propagada e difundida
na década de 60 principalmente por Weinreich, Labov e Herzog (1968) e Labov (1972; 1994;
2001), e o Funcionalismo Norte-Americano da década de 70, com Hopper (1987; 1991),
Hopper e Traugott (1993), Givon (1971; 1995), entre outros, surge, nos anos 80, o
Sociofuncionalismo. Essa teoria, a fim de compreender a complexidade dos fenômenos da
língua na interface entre as estruturas linguísticas, as estruturas sociais e as funções
discursivas, está à disposição para a análise de tendências de uso variável na língua,
reconhecendo esse processo como reflexo da organização de uma interação. Com o
propósito de pensar sobre as abordagens linguísticas e pesquisas possíveis de serem
realizadas à luz dessa teoria, neste minicurso, o objetivo é apresentar os pressupostos e
problemas/princípios presentes na Sociolinguística e no Funcionalismo; a intersecção entre
essas teorias, o Sociofuncionalismo; a variação e a mudança linguística na Sociolinguística e
o processo de gramaticalização no Funcionalismo; a abordagem da Linguística Funcional
Centrada no Uso; e, por fim, pesquisas que têm sido realizadas no Brasil nessa perspectiva
teórica.
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