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▪ TEMPO DE AULA: 25 min

▪ DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

▪ CONTEÚDO: VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS, PRECONCEITO LINGUÍSTICO,

GÍRIA E ESTRANGEIRISMO.

▪ EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides

ROTEIRO DE AULA
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VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

➢ As variações linguísticas são as ramificações naturais de
uma língua, as quais se diferenciam da norma-padrão em
razão de fatores como convenções sociais, momento
histórico, contexto ou região em que um falante ou
grupo social insere-se.

➢ Trata-se, pois, de objeto de estudo da Sociolinguística,
ramo que estuda como a divisão da sociedade em grupos
– com diferentes culturas e costumes – dá origem a
diferentes formas de expressão da língua, as quais,
embora se baseiem nas normas impostas pela gramática
prescritiva, adquirem regras e características próprias.

➢ As variações linguísticas diferenciam-se em quatros
grupos: sociais (diastráticas), regionais (diatópicas),
históricas (diacrônicas) e estilísticas (diafásicas).
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1. PIAUIÊS

É o dialeto falado no Piauí principalmente pelo 
piauiense raiz. 

É uma língua extremamente profunda, conservada 
por milênios e que se originou no sertão piauiense.

No vocabulário do Piauiês temos:

ACOCHAR – apertar, espremer.
ARROCHAR – namorar, ficar.
ABERAR - Fugir, escapar, correr.
CAÇAR CONVERSA - provocar, irritar alguém.
TEM RUMO – tem razão, é possível.
RAIAR - sair, se divertir, ostentar.
ETC.
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Antigamente

“Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito
prendadas. Não faziam anos: completavam primaveras, em geral dezoito. Os janotas,
mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé-de-alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos
meses debaixo do balaio."

Carlos Drummond de Andrade

01. As variações linguísticas reconhecidas no texto são decorrentes do aspecto:
a) social
b) regional
c) histórico
d) coloquial
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Disponível em : 
http://www.vitrinerio.com.br/pizza-
delivery-em-marechal-hermes-rj 
Acessado em: 15/08/2020

02. No texto publicitário lido ocorreu:
a) Figura de linguagem.
b) Variações linguísticas.
c) Estrangeirismo.
d) Gíria.
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03. No diálogo abaixo ocorreu:

- E aí mano? Tá a fim de dá uns rolé hoje?
- Qual é! Vai topá a parada? Vê se desencana! Morô véi?!

a) Preconceito linguístico.
b) Erro de português.
c) Variações linguísticas.
d) Gíria.
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