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Existem quatro tipos de variantes linguísticas:  

as variações diatópicas (geográficas),  

variações diacrônicas (históricas),  

variações diastráticas (grupos sociais) e  

variações diafásicas (formal x informal).





VARIAÇÕES DIATÓPICAS 

Também chamada de variação geográfica ou 
regional, consiste numa variação ocorrida 
quando a mesma Língua é falada de forma 
diferente, a depender de determinada localidade 
(país, estado, cidade).

Esse tipo de variação linguística é identificado ao 
compararmos as alterações do português entre as 
diversas regiões do Brasil e também ao 
compararmos o português falado no nosso país 
com o português falado em Portugal.





ALGUNS EXEMPLOS: 

• Mexerica, bergamota ou vergamota = determinado tipo de fruta 
cítrica. 

• Marmitex, quentinha = comida. 
• Macaxeira, aipim, mandioca = um tipo de raiz. 

• Esse tipo de variação ocorre mediante influências culturais, hábitos 
regionais, tradições etc., podendo acontecer das seguintes 
maneiras: 

• Diferentes palavras para os mesmos conceitos ou significados; 
• Diferentes dialetos, sotaques e falares; 
• Diminuição de palavras ou perda de fonemas.





•Pelo fato de passar por várias transformações no decorrer do tempo, 
a Língua é caracterizada por seu dinamismo próprio, acarretando 
alterações na maneira de escrever, no significado de determinadas 
palavras e até mesmo no emprego delas. 

•As variações históricas são observadas nos casos de: 
• Palavras ou expressões que deixaram de ser utilizadas; 
• Vocabulário próprio de uma determinada faixa de idade; 
• Grafemas que deixaram de ser usados.

Variações Históricas ou Diacrônicas



VARIAÇÕES DIASTRÁTICAS 

• Também conhecidas como variações sociais, são tipos de variações 
linguísticas que ocorrem em virtude da convivência entre determinados grupos 
sociais que, por questões culturais, preferências, atividades ou profissões em 
comum adotam um linguajar próprio (especialmente jargões e gírias). 

• Trata-se, por exemplo, da linguagem utilizada entre grupos distintos, tais 
como: 

• Advogados; 
• Surfistas; 
• Policiais; 
• Políticos; 
• Religiosos.





•São as variações que se dão em função do contexto comunicativo, isto é, 
a ocasião determina o modo como falaremos com o nosso interlocutor, 
podendo ser formal ou informal.

Variações Diafásicas
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