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LÍNGUA FALADA E LÍNGUA ESCRITA
Não devemos confundir língua com escrita, pois são dois meios de comunicação
distintos. A escrita representa um estágio posterior de uma língua.
A língua falada é mais espontânea, abrange a comunicação linguística em toda sua
totalidade. Além disso, é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes por mímicas,
incluindo-se fisionomias.
A língua escrita não é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema
mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo fisionômico, as mímicas e o
tom de voz do falante.
No Brasil, por exemplo, todos falam a língua portuguesa, mas existem usos diferentes
da língua devido a diversos fatores.
Dentre eles, destacam-se:

LÍNGUA FALADA E LÍNGUA ESCRITA


Fatores culturais: o grau de escolarização e a formação cultural de um indivíduo
colaboram para os diferentes usos da língua. Alguém escolarizado utiliza a língua de
uma maneira diferente da pessoa que não teve acesso à escola.
 Fatores contextuais: quando conversamos com nossos amigos, não usamos os
termos que usaríamos se estivéssemos discursando em uma solenidade de formatura.
 Fatores profissionais: há línguas técnicas abundantes em termos específicos,
restrito ao intercâmbio técnico de engenheiros, químicos, biólogos, médicos,
linguistas e outros especialistas.
 Fatores naturais: o uso da língua sofre influência de fatores naturais, como idade e
sexo. Uma criança não fala da mesma maneira que um adulto, daí falar-se em
linguagem infantil e linguagem adulta.
 Fatores regionais: há a diferença do português falado na região nordeste e outro da
região sudeste do Brasil. Dentro de uma mesma região, também há variações no uso
da língua.

LÍNGUA FALADA E LÍNGUA ESCRITA
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LÍNGUA FALADA
É a utilização oral da língua pelo indivíduo. É um ato individual, pois
cada indivíduo, para a manifestação da fala, pode escolher os elementos da
língua que lhe convém, conforme seu gosto e sua necessidade, de acordo
com a situação, o contexto, sua personalidade, o ambiente sociocultural em
que vive, etc.
Desse modo, dentro da unidade da língua, há uma grande
diversificação nos mais variados níveis da fala. Cada indivíduo, além
de conhecer o que fala, conhece também o que os outros falam; é por isso
que somos capazes de dialogar com pessoas dos mais variados graus de
cultura, embora nem sempre a linguagem delas seja exatamente como a
nossa.

NÍVEIS DE FALA
Devido ao caráter individual da fala, é possível observar alguns níveis:
Nível coloquial popular: é a fala que a maioria das pessoas utiliza no seu
dia a dia, principalmente em situações informais. Esse nível da fala é mais
espontâneo, ao utilizá-lo, não nos preocupamos em saber se falamos de
acordo ou não com as regras formais estabelecidas pela língua.
Nível formal culto: é o nível da fala normalmente utilizado pelas pessoas
em situações formais. Caracteriza-se por um cuidado maior com o
vocabulário e pela obediência às regras gramaticais estabelecidas pela língua.

Nível coloquial popular
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Nível formal / padrão
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LÍNGUA FALADA
A elaboração do texto escrito, assim como do texto oral, envolve um objetivo do
locutor. Contudo, o entendimento desse texto não diz respeito apenas ao conteúdo
semântico, mas à percepção das marcas de seu processo de produção.
Essas marcas orientam o interlocutor no momento da leitura, na medida em que
são pistas linguísticas para a busca do efeito de sentido pretendido pelo produtor. O
texto escrito tem no parágrafo uma de suas unidades de construção. Essa unidade é
composta de um ou mais períodos reunidos em torno de ideias estritamente
relacionadas.
Nos textos bem-formados, em geral, a cada parágrafo deve relacionar-se uma
ideia importante, não havendo normas rígidas para a estruturação do parágrafo. De
fato, o produtor pode fazer uso da paragrafação para marcar a sua intencionalidade.

O TEXTO ESCRITO FORMAL
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O TEXTO ESCRITO INFORMAL
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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.

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

Tempo
[Diacrônica]

Sociocultural
[Diastrática]

Situacional
[Diafásica]

Espacial
[Diatópica]

FATORES DE VARIAÇÃO

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS
SOCIAL/DIASTRÁTICA

REGIONAL/DIATÓPICA
(PALAVRAS DISTINTAS [CUJO
SIGNIFICADO É O MESMO] E
SOTAQUES [VARIAÇÕES
FONÉTICAS]

(RELACIONADA AOS GRUPOS
SOCIAIS – SEXO, IDADE,
PROFISSÃO [JARGÕES],
CLASSE SOCIAL, RELIGIÃO,
FORMAÇÃO)
VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS
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

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GELINHO (São Paulo)
REFRESCO (Mato Grosso)
FLAU (Nordeste e Norte)
LARANJINHA (Goiás e interior de
Minas Gerais)
CHUPE-CHUPE (Santa Catarina,
Minas Gerais e litoral de São Paulo)
CHOPE (Pará)
DINDIN (Teresina)
DIDA (Picos)
SACOLÉ (Rio)

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

DIACRÔNICA

DIATÓPICA

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

DIAFÁSICA

DIASTRÁTICA

QUESTÃO 1 [ENEM]
[ADAPTADO] Leia o trecho de um texto publicado no livro Educação em
língua materna:
Gerente – Boa tarde. Em que eu posso ajudá-lo?
Cliente – Estou interessado em financiamento para compra de veículo.
Gerente – Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso
cliente?
Cliente – Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco.
Gerente – Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena! Cê tá em Brasília? Pensei que você
inda tivesse na agência de Uberlândia! Passa aqui pra gente conversar com calma.
(BORTONI, Ricardo, S. M. Educação em língua materna. São Paulo: Parábola, 2004.)

QUESTÃO 1 [ENEM]
Com relação ao contexto discursivo e aos níveis de linguagem empregados, infere-se que
(,)
A. na terceira e última fala do “Gerente”, ocorre um desvio de nível de linguagem que
impede a compreensão do enunciado por parte do “Cliente”.
B. devido à diferença de níveis de linguagem no diálogo entre Gerente e Cliente, é
possível dizer que o nível de formalidade entre os interlocutores é muito alto.
C. mesmo sendo “Gerente” e “Cliente”, aparentemente, próximos/conhecidos, devemos
sempre utilizar a linguagem culta com quaisquer interlocutores em sinal de respeito.
D. flexão do verbo “dispor” (“Nós dispomos”) está incorreta e, dessa forma, podemos
afirmar que a linguagem coloquial é predominante no trecho do livro de Ricardo
Bortoni.
E. o “Gerente” adequou o nível de linguagem no decorrer do diálogo porque considerou
o contexto discursivo e o nível de formalidade com seu “Cliente”.

QUESTÃO 2 [CEV]

QUESTÃO 2 [CEV]
A análise da tabela mostra algumas diferenças entre o português brasileiro
e o lusitano. Essas diferenças são percebidas, sobretudo, a partir de
elementos
A)
B)
C)
D)
E)

fonológicos.
lexicais.
sintáticos.
semânticos.
estilísticos.

QUESTÃO 2 [CEV]
A análise da tabela mostra algumas diferenças entre o português
brasileiro e o lusitano. Essas diferenças são percebidas, sobretudo,
a partir de elementos
A)
B)
C)
D)
E)

fonológicos.
lexicais.
sintáticos.
semânticos.
estilísticos.

DIFERENÇAS DE PRONÚNCIA QUE ACARRETAM ALTERAÇÕES NO SENTIDO
REFEREM-SE AO ACERVO DE PALAVRAS PERTENCENTES A DETERMINADA
LÍNGUA.
REFEREM-SE À CONSTRUÇÃO DAS FRASES, ORAÇÕES E PERÍODOS
REFEREM-SE AO SENTIDO OU AO SIGNIFICADO DAS PALAVRAS
REFEREM-SE ÀS POTENCIALIDADES DA LÍNGUA PARA CONSTRUIR UMA
FRASE BELA, EMOCIONANTE, EXPRESSIVA, QUE TRADUZA A REALIDADE DE
UMA FORMA CRIATIVA

QUESTÃO 3
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QUESTÃO 3
O texto possui aspectos interessantes de variação linguística. Nessa
situação específica de comunicação, para obter o humor do texto, foram
evidenciadas as
A.
B.
C.
D.

variações sociais ou diastráticas.
variações situacionais ou diafásicas.
gírias próprias de um grupo com interesse comum, como os skatistas.
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 3
O texto possui aspectos interessantes de variação linguística. Nessa situação
específica de comunicação, para obter o humor do texto, foram evidenciadas
as
A.
B.
C.
D.
E.

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

 AULA 1: Variações linguísticas

 AULA 2: Funções da linguagem – EMOTIVA e POÉTICA

01.
Causo de mineirim
Sapassado, era sessetembro, taveu na cuzinha tomanu uma pincumel e cuzinhano um kidicarne
cumastumate pra fazer uma macarronada cum galinhassada. Quascaí dessusto quanduvi um barui
vindedenduforno, parecenum tidiguerra. A receita mandopô midipipoca denda galinha prassá. O forno
isquentô, o mistorô e o fiofó da galinhispludiu! Nossinhora! Fiquei branco quinein um lidileite. Foi um trem
doidimais! Quascaí dendapia! Fiquei sem sabê doncovim, proncovô, oncontô. Oiprocevê quelocura!
Grazadeus ninguém semaxucô!
(Autor desconhecido)
[C8H25 – ADAPTADA] 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.

02.
Um caipira foi visitar o compadre, e, tendo intimidade, entrou na casa sem bater. O compadre estava
sentado num sofá, assistindo televisão. O caipira então cumprimenta:
– Oi, cumpadre, firme?
O compadre responde:
– Nada, sô, futebor...
Disponível em: www.piadasnet.com. Acesso em: 7 nov. 2018 (adaptado).
O humor da piada está relacionado ao emprego de uma variedade linguística regional. Esse emprego
ocorreu em consequência de
a) um personagem dirigir-se ao outro chamando-o de “sô”.
b) a palavra “firme”, empregada por um dos personagens, ser interpretada como “filme”.
c) o diálogo entre as personagens não prosseguir, dadas as diferentes variedades linguísticas empregadas.
d) os personagens falarem “cumpadre” e “futebor”, em vez de “compadre” e “futebol”, respectivamente.
e) um dos personagens dominar variedade linguística regional e o outro, não, o que gerou um malentendido.

03.
Reacções Paradoxais numa Sociedade
Na conversa sofisticada
a debutante, nervosa,
tem um problema bem seu:
fingir que entende tudo
ou fingir que não entendeu.
FERNANDES, M. Disponível em: https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/109129. Acesso em: 03 de fev. de 2020.

No texto o “problema” da debutante decorre diretamente do (da)
a) modalidade linguística demasiado preciosista empregada diante de sua meninice.
b) registro extremamente vernáculo, o que atravanca a compreensão da jovem moça.
c) registro complexo, o que não coaduna com a situação comunicativa nem com a interlocutora.
d) modalidade extremamente polida, inadequada para a compreensão da jovem moça adolescente.
e) inépcia da jovem interlocutora, carente de densidade no que tange ao uso correto da língua.

04.
Ela deixou um bilhete, dizendo que ia sair fora
Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora
Mas eu não sei qual a razão, não entendi por que ela foi embora
E eu fiquei pensando em como foi e qual vai ser agora
É que pena, pra mim tava tão bom aqui
Com a nega mais teimosa e a mais linda que eu já vi
Dividindo o edredom e o filminho na TV
Chocolate quente e meus olhar era só pro cê
Mas cê não quis, eu era mó feliz e nem sabia
Beijinho de caramelo que recheava meus dia
Luccas Carlos, Bilhete 2.0 [fragmento]. Disponível m: https://www.letras.mus.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

Na canção de Luccas Carlos, encontram-se expressões e usos linguísticos comuns na fala
informal dos jovens contemporâneos, como se pode comprovar nas seguintes
expressões destacadas:
a) E eu fiquei pensando em como foi e qual vai ser agora / ... e a mais linda que eu já vi.
b) ... não entendi por que ela foi embora / É que pena, pra mim tava tão bom aqui.
c) Mas eu não sei qual a razão... / Chocolate quente e meus olhar era só pro cê.
d) Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora / Mas cê não quis, eu era
mó feliz e nem sabia.
e) Ela deixou um bilhete, dizendo que ia sair fora / Beijinho de caramelo que recheava
meus dia.

