


LINGUAGENS, CÓDIGOS E 
SUAS TECNOLOGIAS 

Em 2017, ficou notório um caso
ocorrido em São Paulo, quando um
médico criticou a linguagem de um
paciente em uma rede social.
A polêmica foi tanta que o médico além
de sofrer processos e ser demitido
daquele hospital, ainda teve que se
desculpar com a vítima.
Veja o receituário publicado na época:

Disponível em: g1.globo.com
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http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2016/07/medico-debocha-de-paciente-na-internet-nao-existe-peleumonia.html
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SUAS TECNOLOGIAS 

E o pedido de desculpas!
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QUESTÃO 1

Uma língua, múltiplos falares

Desde suas origens, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos.
Mesmo antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era
multilíngue. Havia cerca de 1,2 mil línguas faladas pelos povos indígenas. O
português trazido pelo colonizador tampouco era uma língua homogênea,
havia variações dependendo da região de Portugal de onde ele vinha. Há de
se considerar também que a chegada de falantes de português acontece em
diferentes etapas, em momentos históricos específicos.
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Continuação 

Na cidade de São Paulo, por exemplo, temos primeiramente o encontro linguístico de
portugueses com índios e, além dos negros da África, vieram italianos, japoneses,
alemães, árabes, todos com suas línguas.“Todo este processo vai produzindo
diversidades linguísticas que caracterizam falares diferentes”, afirma um linguista da
Unicamp. Daí que na mesma São Paulo pode-se encontrar modos de falar distintos
como o de Adoniran Barbosa, que eternizou em suas composições o sotaque típico
de um filho de imigrantes italianos, ou o chamado erre retroflexo, aquele erre
dobrado que, junto com a letra i, resulta naquele jeito de falar “cairne” e “poirta”
característico do interior de São Paulo.

MARIUZZO, P. Disponível em: www.labjor.unicamp.br. Acesso em: 30 jul. 2012 (adaptado)
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1. (ENEM) A partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um
dos elementos de identidade nacional, entende-se que a diversidade
linguística é resultado da:

a) imposição da língua do colonizador sobre as línguas indígenas.

b) interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes.

c) sobreposição das línguas europeias sobre as africanas e indígenas.

d) heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador.

e) preservação dos sotaques característicos dos imigrantes.

GABARITO: B
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“Acuenda o Pajubá”: conheça o “dialeto secreto” utilizado por gays e travestis

Com origem no iorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade

“Nhaí, amapô! Não faça a loka e pague meu acué, deixe de equê se não eu puxo
teu picumã!”

Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de
pajubá, o “dialeto secreto” dos gays e travestis.
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Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um
advogado afirma: “É claro que eu não vou falar durante uma audiência ou
numa reunião, mas na firma, com meus colegas de trabalho, eu falo de
‘acué’ o tempo inteiro”, brinca.

“A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras porque hoje o pessoal
já entende, né? Tá na internet, tem até dicionário…”, comenta.
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O dicionário a que ele se refere é o Aurélia, a dicionária da Ungua afíada,
lançado no ano de 2006 e escrito pelo jornalista Angelo Vip e por Fred Libi. Na
obra, há mais de 1 300 verbetes revelando o significado das palavras do
pajubá.

Não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe-se que
há claramente uma relação entre o pajubá e a cultura africana, numa costura
iniciada ainda na época do Brasil colonial.

Disponível em: www.midiamax.com.br. Acesso em: 4 abr. 2017 (adaptado)
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02. (ENEM) Da perspectiva do usuário, o pajubá ganha status de dialeto,
caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente
por:

a) ter mais de mil palavras conhecidas.

b) ter palavras diferentes de uma linguagem secreta.

c) ser consolidado por objetos formais de registro.

d) ser utilizado por advogados em situações formais.

e) ser comum em conversas no ambiente de trabalho. GABARITO: C
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