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RESUMO

O presente trabalho, inserido no projeto de Pesquisa “O Papel da Variação Linguística no Ensino de Língua Portuguesa”, desenvolvido dentro do Curso de Letras da

UEMG-Unidade Carangola, tem por proposta analisar e comparar, a partir do escopo teórico da sociolinguística, as marcas indexicais na fala/escrita de homens e mulheres a

partir do gênero textual blog. Para tal, utilizou-se, inicialmente, a metodologia de pesquisa quantitativa, a partir da qual montou-se um corpus de 30 textos oriundos de 6 blogs

diferentes, sendo estes com temas variados como economia, futebol, maquiagem, moda, dentre outros. As análises qualitativas propostas, que consistem na procura por

marcadores indexais, partiu dessa coleta de dados, ou seja, da identificação de blogs e textos escritos por homens e mulheres para seus respectivos gêneros e também para os

gêneros opostos, com a finalidade de identificar marcas de expressões presentes em seus vocabulários e usada predominantemente por cada gênero, além de buscar influências

como assunto, público alvo, faixa etária, nível de escolaridade, situação econômica, entre outras. Para a realização da pesquisa tomou-se por base, fundamentalmente, os

estudos de Labov (2008) e Bagno (2007), Fiorin (2004). Tais análises, favoreceram uma abordagem ampla da temática, e a partir da coleta de 30 textos temos como resultado a

confecção de uma sequência didática dentro dos parâmetros da linguística contemporânea, com foco na variação linguística e uso do gênero textual blog, a ser aplicada nas

séries de 8º ano do ensino fundamental. Nesta sequência didática a linguagem é abordada como um fator social, e o aluno é direcionado a assimilar e contextualizar essas

variações com a sua realidade social.
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