


Estava pensando na 
melhor forma de 

estudarmos o nosso 
conteúdo juntos, 

apesar de distantes...

ATÉ QUE...



Vou passar umas 
referências aqui, 
pra quando vocês 

precisarem 
pesquisar.

Fiquem atentos 
às orientações 

que forem 
apresentadas ao 
longo do material

Depois façam as 
atividades 

propostas! Elas 
são parte 

essencial do 
nosso trabalho!

RESUMO DA SEMANA



VARIAÇÕES 
LINGUÍSTICAS

Material de estudos



CONCEITOS BÁSICOS

As variações linguísticas são as mudanças que a língua

apresenta dentro do seu próprio sistema. Ocorrem variações na língua

porque a língua é usada por falantes inseridos numa sociedade

complexa, formada por diferentes grupos sociais, com diferentes

hábitos linguísticos e diferentes graus de escolarização.



CONCEITOS BÁSICOS

O uso faz a regra e os falantes usam a língua de modo a suprir

suas necessidades comunicativas, adaptando-a conforme suas intenções

e necessidades. Assim, a língua portuguesa encontra-se em constante

alteração, evolução e atualização, não sendo um sistema estático e

fechado.

(Fonte: https://www.normaculta.com.br/variacoes-linguisticas/)

Nesse link, vocês 
encontram a 

matéria completa 
sobre o assunto. E 

esse site é bem 
confiável...!

https://www.normaculta.com.br/variacoes-linguisticas/


CONCEITOS BÁSICOS

Ela [a variação] existe porque as línguas possuem a característica de

serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a

idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da

comunicação.

É importante observar que toda variação linguística é adequada para

atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Assim, quando

julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor

sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico.

(Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/portugues/o-que-e-variacao-

linguistica.htm)

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/portugues/o-que-e-variacao-linguistica.htm


VARIAÇÕES DE FALA

As várias circunstâncias que envolvem o ato comunicativo,

como o lugar e o momento em que a fala se desenvolve, o

grau de intimidade existente entre os interlocutores, a intenção

de cada falante etc., são

fatores não linguísticos que interferem na fala. Essas

interferências são responsáveis pelas suas variações.

Dessas variedades, dois registros podem ser destacados.

 Registro formal - é a linguagem elaborada a partir das regras

da gramática normativa.

 Registro informal - é uma linguagem espontânea, sem

preocupação com as regras da gramática normativa

(Fonte: PASCHOALIN & SPADOTO. Gramática: teoria e 

atividades. São Paulo: FTD, 2014)



Principais tipos de variação linguística

 Variação sociocultural: diversidades linguísticas relacionadas
às características sociais e culturais de cada falante: idade,
profissão, sexo, formação escolar, grupo social, nível
econômico, etc.

 Variação situacional: diferentes formas de falar/escrever que
o falante pode escolher para se comunicar, dependendo
da situação de comunicação.

 Variação histórica: associada às mudanças que, ao longo
do tempo, vão acontecendo na língua, principalmente na
grafia e no vocabulário.

 Variação geográfica: diferenças identificáveis no “modo de
falar” das pessoas dependendo do lugar ou da região que
vivem.

(Fonte: FERREIRA, Mauro. 360º: aprender e praticar a 
gramática (parte 1). São Paulo: FTD, 2015)
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