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LÍNGUA,
LINGUAGEM E FALA

QUE TIPO DE PÚBLICO TEM CADA UM DESSES BANHEIROS?

4

Linguagem: a linguagem é todo sistema verbal e não verbal pré-estabelecido que nos
permite a realização da comunicação. Características do sistema verbal e não-verbal:
A) Verbal: o destaque na comunicação são as palavras.
ORAL: sons da fala (oralidade)
ESCRITA: símbolos gráficos os quais representam os sons da FALA.
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Linguagem: a linguagem é todo sistema verbal e não verbal pré-estabelecido que nos
permite a realização da comunicação. Características do sistema verbal e não-verbal:
B) Não-verbal: não considera as palavras, mas outros sinais. Como exemplo de
linguagem não-verbal são os sinais de trânsito, gestos faciais, gestos corporais etc.
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Língua: é uma forma de linguagem. A língua é baseada em palavras, ou seja, em uma
comunidade, um determinado grupo de indivíduos usa a linguagem verbal. Como
exemplo, duas falas estrangeiras são línguas diferentes.
Ex.: A língua inglesa, a portuguesa, a francesa etc.
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Fala: os sinais utilizados pelo indivíduo é a linguagem oral. É um ato singular, pois cada
indivíduo pode optar pelas variedades da língua que desejar para exposição da fala.
Conforme o momento, o contexto, sua personalidade, o ambiente sociocultural que está
inserido, etc.
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O signo linguístico
O signo linguístico é um elemento representativo na tríade da comunicação.
Existem dois aspectos: o significado e o significante. A nossa memória é um fator
fundamental nesse processo. Escutamos uma palavra e logo após a reconhecemos
devido a nossa lembrança. Essa lembrança ocorre porque o nosso cérebro
armazenou uma real imagem sonora dessa palavra, isso acontece devido o
elemento significante. Ao realizar o conceito da palavra escutada denominamos
de significado que também se encontra armazenado na nossa memória.
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O signo linguístico
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Níveis de linguagem
Há uma característica individual da fala, por isso observamos variados níveis:
Nível coloquial-popular: é uma fala mais utilizada na rotina das pessoas, constantes
nas situações informais. É mais usada na fala espontânea, a maioria dos indivíduos não
se preocupam com a forma culta da língua ao falar em um ambiente não-formal.

SOUSA, M. de. Chico Bento. Disponível em: http://turmadamonica.uol.com.br.
Acesso em: 10 ago. 2020.

CEDRAZ, A. Turma do Xaxado. Disponível em: http://www.universohq.com/noticias. Acesso em: 10 ago. 2020.
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Níveis de linguagem
 Nível formal-padrão: existe nesse nível preocupação com a forma correta das regras
gramaticais da nossa língua. Geralmente utilizada em situações formais. Há cautela
com o vocabulário e obediência com a norma PADRÃO da língua. É o mais exigido
socialmente. As pessoas que o dominam são consideradas, em geral, cultas.
Exemplo:

“A busca para compreender o cérebro humano acaba de dar um passo
importante. Um estudo publicado na revista americana "Science" apresentou o primeiro
modelo computacional do cérebro capaz de simular comportamentos humanos
complexos, como realizar somas e completar séries de números”.
Folha de São Paulo, 16 de dezembro de 2012, Ciência.

12

REGISTRO OU VARIAÇÃO LINGUÍSTICA?

REGISTRO – trata das variações que ocorrem de acordo com o grau de
formalismo existente em uma determinada situação: há situações em que a
variedade padrão, ou norma padrão, é a melhor opção, aquela que
estabelecerá uma maior sintonia entre os interlocutores. Nas entrevistas de
emprego, em redações para concursos e vestibulares e em exposições
públicas, por exemplo, a variedade linguística exigida, na maioria das vezes, é
a padrão, por isso é indispensável conhecê-la bem para adequarmos a
comunicação de acordo com a pertinência do momento. Em contrapartida, há
situações de uso em que a variedade não padrão (gírias, regionalismos,
jargões) é aquela que melhor se encaixa no contexto comunicacional.
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REGISTRO , VARIEDADE ou MODALIDADE LINGUÍSTICA?
VARIEDADE – fenômeno que comprova a dinamicidade da língua, posto
que, segundo as condições sociais, culturais, regionais e históricas, a língua
sofre variações que melhor se adaptam às necessidades de determinado
grupo.
MODALIDADE – compreende a forma como a língua se manifesta: língua
falada (oral) , língua escrita e língua sinalizada (gestos e sinais. Ex. LIBRAS).
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MARCAS DE ORALIDADE
Ocorrem quando se faz a transposição da linguagem cotidiana oral (falada)
para a escrita. São traços bastante recorrentes em gêneros como poesia,
tirinha, letra de música, charge, conto, crônica etc.

SOUSA. M. de. Turma da Mônica. Disponível em: http://turmadamonica.uol.com.br/tirinhas/. Acesso em: 27 abr. 2020.
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QUESTÃO 1 [Profa. Flávia Lêda]
Senhor,
Dois amores tomaram conta de todas as faculdades de minha alma. Um me leva a desejar ser
o testemunho feliz dos atos diários de sua Augusta e Divina Presença. Outro me deixa escravo da
Pintura e me mantém atado ao meu cavalete, onde o meu nobre trabalho me deixa digno da sua
honrosa proteção. Vossa Majestade, cujos talentos e sabedoria souberam conciliar os interesses de
importância muito maior, pode na sua bondade realizar todos os desejos de meu coração ao me
permitir dedicar-me ao seu serviço e àquele de sua augusta família, seja na qualidade de professor
de desenho dos príncipes ou das princesas, a quem os meus cabelos brancos me permitem chegar
perto; seja ao me dar o cargo de conservador dos seus quadros, estátuas etc. etc. etc. Com a idade
de 60 anos, pai de uma família numerosa, achei-me, no meu país, vítima de uma revolução cuja
agitação crescente eliminou a minha modesta fortuna.
(...)
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QUESTÃO 1 [Profa. Flávia Lêda]
O gênero textual apresentado caracteriza uma situação de comunicação

A) íntima, marcada pelo comentário às aulas de desenho dos príncipes e das
princesas, que denota aproximação entre o artista e Sua Majestade.
B) distensa, em que o artista narra a Sua Majestade como ocorreu a invasão de
Paris, fato que contribuiu para minar-lhe a modesta fortuna.
C) formal, o que se comprova pela interlocução estabelecida, tanto na descrição que
o artista faz de si mesmo, quanto na que faz de Sua Majestade.
D) artificial, considerando-se que o artista exprime seu ponto de vista acerca da
proteção que passou a receber de Sua Majestade fora de Paris.
E) coloquial, o que desperta, à primeira vista, estranheza, sendo entendido, porém,
que há entre os interlocutores um vínculo familiar estabelecido.
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