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Neste trabalho, procura-se fazer uma revisão despretensiosa 
do olhar de áreas indiretamente ligadas ao estudo da língua, como a 
Sociologia, a Filosofia e algumas das disciplinas que tenham, de 
alguma forma, a língua como objeto (ou “suporte”) de estudo: 
Análise (Crítica) do Discurso e a Sociolinguística Interacional. A 
reflexão a seguir considera a variação linguística no mesmo patamar 
de conceitos muito comuns aos estudos da Análise do Discurso 
(AD): “metáfora”, “intertextualidade”, entre outros, embora tenha 
como base a noção de discurso e de variação linguística à luz da 
Análise Critica do Discurso (ACD). Apesar de tais conceitos estarem 
mais próximos da constituição do sentido, as variações linguísticas 
e/ou escolhas (estratégias) lexicais, pelo valor conferido sócio-
historicamente a elas, não são inconscientemente incorporadas ao 
comportamento linguístico dos indivíduos de uma comunidade, uma 
vez que estes, conhecedores desses valores, tomam posse de 
estratégias linguísticas e/ou discursivas na constituição do discurso, 
compreendido nesta reflexão sob a sua concepção tradicional de uso 
de linguagem ou desempenho linguístico (FAIRCLOUGH, 2001, 
p.89-90). Ao relacionar variação linguística à constituição dos 
discursos (in)formais ou mistos em sua materialidade e/ou uso, esta 
reflexão, a partir de cartas de alunos do 7º ano de uma escola 
particular do interior da Bahia, não levará em consideração a noção 
de assujeitamento da Análise do Discurso, visto que as escolhas 
linguísticas serão concebidas como frutos de um ato consciente do 
indivíduo, em virtude de seus interlocutores (o colega de sala e o 
diretor de uma faculdade) e dos lucros pretendidos (respectivamente, 
interação corriqueira e concessão do espaço do laboratório da 
faculdade para uso da turma de que faz parte) na interação verbal 
e/ou prática discursiva. 



Palavras-chave: Discurso. Variação Linguística. Poder.  
Interacionismo. Práticas Sociais. 


