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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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01. A crônica lida foi publicada em uma rede social, nela observou-se o uso de marcas
linguísticas para:
a)
b)
c)
d)
e)

Ironizar o modo de falar por uma comunidade específica do interior do Maranhão.
Enfatizar o valor da linguagem por moradores de uma periferia urbana.
Singularizar a linguagem usada nas diversas regiões do Brasil.
Caracterizar a língua falada em uma época remota por pessoas da mesma comunidade.
Esclarecer a diversidade de sentido de algumas palavras e expressões próprias do
vocabulário de uma cidade.
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05. O titulo atribuído pelo autor está adequado,
tendo em vista o conteúdo do poema?
Justifique sua resposta.

FUVEST
Capitulação

Delivery
Até pra telepizza
É um exagero.
Há quem negue?
Um povo com vergonha Da própria
língua
Já está entregue.

06. O exagero que o autor vê̂ no emprego da
palavra delivery se aplicaria também a
telepizza? Justifique sua resposta.

(Luís Fernando Verissimo)
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FUVEST

Capitulação
Delivery
Até pra telepizza
É um exagero.
Há quem negue?
Um povo com vergonha Da própria
língua
Já está entregue.
(Luís Fernando Verissimo)

05. O titulo atribuído pelo autor está adequado,
tendo em vista o conteúdo do poema? Justifique sua
resposta.
R: Sim. Capitular significa se render. A entrada de
palavras estrangeiras na língua seria, segundo o
autor, uma rendição, uma entrega.
06. O exagero que o autor vê̂ no emprego da palavra
delivery se aplicaria também a telepizza? Justifique
sua resposta.
R: Não, uma vez que Telepizza é um neologismo
formado por tele (prefixo grego) e pizza (palavra de
origem italiana), enquanto Delivery é usada
deliberadamente para substitui uma palavra que já
existe em nossa língua (entrega) apenas por
modismo.
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PRECONCEITO LINGUÍSTICO
“O preconceito linguístico está ligado, em boa medida, à
confusão que foi criada, no curso da história, entre língua
e gramática normativa. Nossa tarefa mais urgente é
desfazer essa confusão. Uma receita de bolo não é um
bolo, o molde de um vestido não é um vestido, um mapamúndi não é o mundo... Também a gramática não é a
língua.” BAGNO, MARCOS. Preconceito linguístico: o que é, como se
faz. Editora Loyola, 2008.

Preconceito linguístico é a discriminação entre os falantes
de um mesmo idioma, em que não há respeito pelas
formas de falar que se diversificam por vários fatores,
tempo, região, classe social e escolaridade, são os
principais.
Todo falar deve ser respeitado e, muitas vezes,
conservado.

DISPONÍVEL EM:
http://letrasunipcec.blogspot.com/2013/10/
preconceito-linguistico.html
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EXEMPLOS DE PRECONCEITOS LINGUÍSTICOS

CONSEQUÊNCIAS DO PRECONCEITO LINGUÍSTICO

 rir de alguém por causa do sotaque;

 exclusão social das pessoas que se expressam
com linguagem regional, informal ou por meio
de dialetos;

 achar que o português falado em Portugal
é mais correto que o falado no Brasil;

 medo de se expressar ou de falar em público;

 debochar de quem usa gírias antigas;
 corrigir a pronúncia “errada” de alguém;

 acreditar que a linguagem
antigamente era mais correta;
 discriminação
com
a
simplificada usada na internet.

 prejuízos à autoestima porque a vítima de
preconceito pode se sentir inferiorizada ou
“menos inteligente”;

usada

linguagem

 dificuldade para conseguir um emprego,
principalmente para os trabalhos que
requerem uma comunicação mais formal.
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Esse tema foi abordado em uma das colunas de Pedro Portugal, a “Nós vai te dar voz!”, de 17 de
outubro de 2018:
“Se você acha que erro de Português é coisa de pobre, é em você que está a ignorância. A Língua
só possui uma função: servir e facilitar a nossa comunicação. Então, não dá nem para tachar
como errado aquilo que você entendeu, mas fez cara feia. Além disso, presta atenção, ninguém
entende mais de plural e de coletivo do que o favelado. “Geral”, “bonde”, “tropa”, “rolé”, uma
multiplicidade de termos que mostram onde realmente mora a riqueza. Então, dobra sua língua
antes de criticar quem mantém nosso idioma vivo. O preconceito linguístico é uma agressão
àquilo pelo que nós lutamos diariamente: a liberdade de expressão e a busca por
representatividade. Praticar esse tipo de discriminação é retirar o direito de fala de milhões de
pessoas que se exprimem com um “framengo” ou um “nós vai”. E isso, não dá para tolerar,
porque buscamos justamente o oposto, buscamos dar voz”.

12

02. Entendeu-se no texto que:
a) A única causa do preconceito linguístico é a ideia de que só existe uma forma certa de se
falar o português.
b) A discriminação linguística oprime o falante, retira a voz do povo e está na contramão da
liberdade de expressão.
c) A ideia de que erro de português é coisa de pobre é generalizada em nossa sociedade,
quando na verdade o erro acontece em todos os níveis e setores sociais.
d) O preconceito linguístico é uma agressão ao favelado que usa a gramática normativa
como única referência da linguagem correta.
e) A ideia de que só existe uma forma certa de se expressar faz com que todas as outras
formas sejam consideradas erradas, tornando todos os brasileiros vítimas de preconceito
linguístico.
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Leia o texto para resolver as questões de 01 a 03:

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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02. O trecho “as moças chamavam-se mademoiselles” apresenta uma variação por conta:
a) da mudança temporal.

b) das influências idiomáticas de outras culturas.
c) da falta de leitura dos falantes.
d) do baixo nível de escolaridade dos brasileiros.
03. A expressão “arrastando a asa” significa:
a) estar ferido
b) estar enamorado
c) estar feliz

d) estar decepcionado.
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04. 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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Observe o texto abaixo:

05. No texto publicitário lido acima ocorreu:

Disponível em : http://www.vitrinerio.com.br/pizza-delivery-em-marechal-hermes-rj
Acessado em: 15/08/2020

a) Figura de linguagem.

b) Variações linguísticas.
c) Estrangeirismo.
d) Gíria.
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