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VARIEDADES LINGUÍSTICAS

Diferentes manifestações de uma mesma língua.

A depender do contexto que se usa a língua.

A Linguagem é instrumento de comunicação.

A Língua é instrumento de Linguagem que vai 

caracterizar uma coletividade.

Da língua surgem diversas manifestações.

Manifestações essas que serão adaptadas ao 

contexto.



Tipo: 

Variedade 1 é o uso que faz da língua quando vai para escola e conversa com 

colegas e já se modifica quando dialoga com os professores e um tanto mais 

quando fala com orientadora, diretora ou psicóloga ou psico-pedagoga.

Vamos pensar na 

Variedade 2 como numa entrada ou saída de uma Igreja e que já se modifica 

quando falamos abertamente com DEUS e fazemos nossas petições no nome 

do SENHOR JESUS CRISTO. Em que já não usamos a língua, na igreja como na 

escola, ou mesmo no trabalho. Não podemos ou não devemos usar a língua da 

mesma forma que conversamos com colegas e utilizá-la para conversar com 

parentes ou familiares e nem ao menos com família.



Dos inúmeros usos que podemos fazer da 

língua nós escolhemos um como padrão. Aí a gente 

fica cheio de preconceito linguístico contra as 

variedades não padrão. Precisamos saber que a 

língua é um fenômeno dinâmico que precisa sofrer 

alterações.

Ex 1: Me disseram que tu tava na igreja.

Ex 2: Disseram-me que você estava na igreja.

Ex 3: Disseram-me que tu estavas na igreja.

O Ex 1 é fora do padrão, por mais que esteja certo na linguagem 

oral informal.

O Ex 2 é o mais certo entre a linhagem dos Doutrinadores da 

Língua, que a padronizam conforme o que bem lhes parece.

O Ex 3 se utiliza padrão em lugares que tratam como "tu" no RS, 

no RJ, em Belém do Pará e em SC.







É importante saber o que as

Convenções Sociais.

A gramática deve ser usada a favor de nossas

intenções e interesses.

Escreva numa redação: Houveram brigas no

jogo.

É uma heresia gramatical, um absurdo

para os corretores. O certo, segundo o padrão, é

Houve brigas no jogo. Faz uso de uma lógica que

existe dentro do idioma, se digo corretamente:

Ocorreram brigas ou Existiram brigas, pode ser

escrito sem problemas.



POR QUE UMA MESMA LINGUA PODE SOFRER DIVERSAS ALTERAÇÕES E VARIAÇÕES?

A Língua também, ela evolui. Compare com o tempo do

convencionado período do Renascimento, Humanismo e Classicismo,

pegando textos de Gil Vicente, Camões, é evidente que uso que se fazia

da língua naquela época é diferente de hoje, que é mais adaptada pelas

Convenções Sociais e da Grafia.

Ou mesmo podemos observar a linguagem nas Bíblias Sagradas

de 1900, 1950, 1990, 2000 e 2011. Observemos entre si e examinemos

se são iguais. São imagem e semelhança, porém não cópias idênticas.

Igual mesmo o ser humano é semelhante ao Senhor DEUS,

mas não é uma cópia idêntica nem a Ele e nem aos humanos ao redor

da Terra.







BEIJO NO  CORAÇÃO

PROFª SELMA

Se você não gosta do seu destino, não o aceite.

Em vez disso, tenha a coragem de mudá-lo do

jeito que você quer que ele seja.

Naruto Uzumaki


