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▪ TEMPO DA AULA 5: 30min

▪ TEMPO DA AULA 6: 30min

▪ CONTEÚDO: Variações linguísticas [cont.] e Funções da linguagem [emotiva e

poética]

▪ EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides

▪ ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe

▪ ATIVIDADE PARA CASA
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VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

Variação linguística é o movimento comum e
natural de uma língua, que varia
principalmente por fatores históricos e culturais.
... Tais diferenças decorrem do fato de um
sistema linguístico não ser unitário, mas
comportar vários eixos de diferenciação:
estilístico, regional, sociocultural, ocupacional e
etário.
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VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

FATORES DE VARIAÇÃO

Tempo

[Diacrônica]

Sociocultural

[Diastrática]

Situacional

[Diafásica]

Espacial

[Diatópica]
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SOCIAL/DIASTRÁTICA

(RELACIONADA AOS GRUPOS SOCIAIS 
– SEXO, IDADE, PROFISSÃO [JARGÕES], 

CLASSE SOCIAL, RELIGIÃO, 
FORMAÇÃO)

REGIONAL/DIATÓPICA

(PALAVRAS DISTINTAS [CUJO 
SIGNIFICADO É O MESMO] E 

SOTAQUES [VARIAÇÕES FONÉTICAS]

SITUACIONAL/DIAFÁSICA

MARCADA PELAS SITUAÇÕES DE USO 
DA LÍNGUA. 

(ESTILO/SITUAÇÃO/REGISTRO 
[PADRÃO OU NÃO PADRÃO]

HISTÓRICA/DIACRÔNICA

EVOLUÇÃO DA LÍNGUA COM O 
TEMPO [ARCAÍSMOS – EXPRESSÕES 

EM DESUSO]

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS
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DIATÓPICA ou REGIONAL

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS 
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MARCAS LINGUÍSTICAS 

• pãozinho (São Paulo)
• pão massa
grossa (Teresina)
• cacetinho (Rio Grande 
do Sul, Bahia)
• pão careca (Pará)
• média (Baixada Santista)
• pão jacó (Sergipe)
• pão aguado (Paraíba)
• pão de sal ou pão 

carioquinha (Ceará)

LEXICAIS/VOCABULARESFÔNICOS (SOTAQUES)
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DIASTRÁTICA ou SOCIAL

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS 

8



FATORES

GÍRIA

Faixa etária

Gênero

Situação econômica

Profissão

Religião

JARGÃO

GRUPOS SOCIAIS E GRAUS DE INSTRUÇÃO
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DIACRÔNICA ou HISTÓRICA

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS 
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FATORES

ARCAÍSMOS

VOCABULÁRIO
PRÓPRIO DE UMA
FAIXA ETÁRIA

PALAVRAS E EXPRESSÕES 
OBSOLETAS

TRANSFORMAÇÕES QUE A LÍNGUA SOFRE AO LONGO DO TEMPO

11



DIAFÁSICA ou SITUACIONAL

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS 
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FATORES

LOCUTOR

INTERLOCUTOR

DIFERENTES SITUAÇÕES COMUNICATIVAS

SITUAÇÃO

Determina as variedades linguísticas

Escolha do tratamento e busca de adaptação

Determina uma variedade mais ou menos
formal
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VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS
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ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO
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▪ Funções da linguagem são as formas como cada indivíduo organiza sua fala
dependendo da mensagem que se quer transmitir.

▪ As funções da linguagem são seis: função referencial, função emotiva, função
poética, função fática, função conativa e função metalinguística.

▪ Cada uma delas é utilizada com diferentes intenções e embora haja uma função
que predomine, vários tipos de linguagem podem estar presentes num mesmo
texto.

FUNÇÕES DA LINGUAGEM

17



FUNÇÕES DA LINGUAGEM
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FUNÇÃO EMOTIVA ou EXPRESSIVA

A linguagem está centrada no próprio emissor, revelando seus sentimentos, suas
emoções.

▪ Centrada no emissor/enunciador/locutor da mensagem (1ª pessoa do discurso).
▪ Subjetividade.
▪ Tem como objetivo comover, emocionar.
▪ Presença de reticências e ponto de exclamação, principalmente.
▪ Verbos e pronomes na primeira pessoa do singular ou do plural.
▪ Sentimentalismo evidente.
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FUNÇÃO EMOTIVA ou EXPRESSIVA
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FUNÇÃO POÉTICA

Nessa função, as palavras são usadas não de forma literal, mas expressam sentido
figurado. Além disso, são utilizadas também figuras de linguagem (metáforas,
antíteses, entre tantas outras) com o intuito de trazer mais brilho ao discurso. Essa
função da linguagem não está presente somente em textos literários. A linguagem
publicitária faz uso corrente dessa função.

▪ Centrada na mensagem.
▪ Subjetividade.
▪ Tem como objetivo a forma de transmissão da mensagem.
▪ Uso de linguagem conotativa.
▪ Seleção e combinação vocabulares.
▪ Jogo de palavras.
▪ Combinações sonoras e visuais.
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FUNÇÃO POÉTICA
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QUESTÃO 2 [CEV] 
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QUESTÃO 1
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O texto possui aspectos interessantes de variação linguística. Nessa
situação específica de comunicação, para obter o humor do texto, foram
evidenciadas as

A. variações sociais ou diastráticas.
B. variações situacionais ou diafásicas.
C. gírias próprias de um grupo com interesse comum, como os skatistas.
D. variações segundo o contexto em que decorre o processo

comunicativo.
E. variações regionais, mais especificamente a fala caipira, familiar e

comum ao longo do país.

QUESTÃO 1
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O texto possui aspectos interessantes de variação linguística. Nessa situação específica de
comunicação, para obter o humor do texto, foram evidenciadas as

A. variações sociais ou diastráticas.
B. variações situacionais ou diafásicas.
C. gírias próprias de um grupo com interesse comum, como os skatistas.
D. variações segundo o contexto em que decorre o processo comunicativo.
E. variações regionais, mais especificamente a fala caipira, familiar e comum ao longo do

país.

QUESTÃO 1
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QUESTÃO 1
Almiro foi o primeiro dos Capitães da Areia que caiu com alastrim. Uma noite, quando o negrinho 
Barandão o procurou no seu canto para fazer o amor (aquele amor que Pedro Bala proibira no trapiche), 
Almiro lhe disse: 
– Tou com uma coceira danada. 
Mostrou os braços já cheios de bolhas a Barandão: 
– Parece que também tou queimando de febre. 
[...] 
Os meninos foram se levantando aos poucos e se afastando receosos do lugar onde estava Almiro. Este 
começou a soluçar. Pedro Bala não tinha chegado ainda. Professor, o Gato e João Grande também andavam 
por fora. Daí ter sido o Sem-Pernas quem dominou a situação. O Sem-Pernas nestes últimos tempos 
andava cada vez mais arredio, quase não falava com ninguém. Fazia espantosas burlas de todo mundo, por 
tudo puxava uma briga, [...] 
Barandão o olhou assustado. Depois, Sem-Pernas falou para todos, apontando Almiro com o dedo: 
– Ninguém aqui vai ficar bexiguento só por causa deste fresco. 
Todos o olhavam, esperando o que ele diria. Almiro soluçava, as mãos no rosto, encolhido na parede. Sem-
pernas falava: 
– Ele vai sair daqui agorinha mesmo. Vai se meter em qualquer canto da rua até que os mata-cachorro da 
saúde pegue ele e leve pro lazareto. 
– Não. Não – rugiu Almiro. 

AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
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O narrador explora a fluidez da linguagem popular para estabelecer sua sintaxe, 
operando na ligação de frases ou de porções textuais com marcador discursivo, típico da 
oralidade, a exemplo de 

a) “Professor, o Gato e João Grande também andavam por fora”. 
b) “O Sem-Pernas nestes últimos tempos andava cada vez mais arredio, [...]” 
c) “Daí ter sido o Sem-Pernas quem dominou a situação”. 
d) “Os meninos foram se levantando aos poucos e se afastando receosos [...]” 
e) “Fazia espantosas burlas de todo mundo, por tudo puxava uma briga, [...]” 
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QUESTÃO 2

A língua é viva e, em virtude desse aspecto, está em constante mutação e flexão. As variantes dialetais presentes na fala

da personagem “Suricate Seboso” são de natureza

a) idioletal, uma vez que derivam de um estilo pessoal no falar da personagem.

b) socioletal, já que todos, inequivocamente, os falantes de sua região falam assim.

c) diafásica, posto que se trata de um desdobramento de um aspecto patológico no falar da personagem.

d) diastráticas, já que decorrem de aspectos associados à escolarização pouco abalizada do Suricate.

e) diatópica ou regional, pois caracteriza dizeres e expressões vinculadas às raízes da personagem.
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QUESTÃO 3

Desabafo

Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar: 
esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. Seis recados 
para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou 
nervoso. Estou zangado.

CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento).

Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, 
entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a 
emotiva ou expressiva, pois

a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código.
b) a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito.
c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem.
d) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais.
e) o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação.
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QUESTÃO 4 [ADAPTADO]

BALADA DAS TRÊS MULHERES DO SABONETE ARAXÁ
Manuel Bandeira

As três mulheres do sabonete Araxá me invocam, me
bouleversam, me hipnotizam.
Oh, as três mulheres do sabonete Araxá às 4 horas da
tarde!
O meu reino pelas três mulheres do sabonete Araxá.
Que outros, não eu, a pedra cortem
Para brutais vos adorarem,
Ó brancaranas azedas,
Mulatas cor da lua vêm saindo cor de prata
Ou celestes africanas:
Que eu vivo, padeço e morro só pelas três mulheres
do sabonete Araxá!
São amigas, são irmãs, são amantes as três mulheres
do sabonete Araxá?

A função de linguagem, além da função poética, 
que predomina no poema é:

a) emotiva.
b) poética.
c) conativa.
d) referencial.
e) fática.



❖ AULA 7: Função referencial e função metalinguística

❖ AULA 8: Função conativa e função fática
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