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RESUMO

Durante muitos anos observamos as transformações porque passa a
língua, seja oral e consequentemente na escrita. Essas transformações
ocorrem por vários motivos que são objetos de estudos e pesquisas. A
Linguística Histórica tem papel fundamental para explicar essas
mudanças, pois a partir do século XIX começou a estudar as línguas como
o latim, o grego e o sânscrito, e assim passou a ser vista como ciência. As
mudanças levam um certo tempo para serem sentidas pelos falantes,
apesar de a era digital ser favorável a esse processo ela ocorre lenta e
gradualmente, obedecendo o momento histórico e o sistema linguístico.
 Estudar a língua a partir de grandes estudiosos e pesquisadores nos leva
à ciência conhecida como Linguística, que é apresentada muito
embrionária nos cursos de Letras, aprofundar-se nesse estudo nos faz
entender e aceitar que a língua têm variações sociais e históricas,
relativas ao espaço, tempo, raça, cultura, condição social, entre outros
meios possíveis que tornam esse magnífico meio de comunicação em
único capaz de tornar o indivíduo um ser  privilegiado ou não. Nesse
intuito, partiremos de ramificações importantes da Linguística, com o
objetivo de explicar o processo porque passa a língua, são eles a
Sociologia que como ciência busca estudar as relações entre a língua e a
sociedade; e a Linguística Histórica que busca estudar as línguas através
do tempo, levantando dados passados para se explicar as mudanças que
ocorreram e ainda ocorrem nos vocábulos em geral. Ela trata da
interpretação das mudanças – fônicas, mórficas, sintáticas e semântico-
lexicais, ao longo do tempo, por que passa determinada língua ou um
conjunto de línguas ao serem usadas, respeitando a cultura de cada povo
que a utiliza como meio de comunicação e o contexto geográfico e
territorial em que esse povo está inserido. Para esse estudo será realizado
o método qualitativo com o intuito de trazer explicações sobre relação
existente entre a Sociolinguística e a Linguística Histórica. Não podemos
descartar a contribuição de outras ciências nesse estudo, cada uma com
seu objetivo próprio. Concluímos que se o indivíduo for capaz de perceber
que o processo de aquisição linguística é contínuo e gradativo,
compreenderá a multiplicidade de formas possíveis da língua, desde os
falares populares aos termos acadêmicos, e dessa forma saberá distingui-
los e usá-los nas ocasiões adequadas.  
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