
Linguagem 

Os três trechos que apresentamos abaixo remetem a diferentes situações e contextos. Veja que interessante o 

fato de que, a partir da leitura deles, é possível imaginar situações e entrar em contato com diferentes mundos 

através dos pensamentos!

O  panda-gigante  (Ailuropoda  melanoleuca)  é  um  mamífero  da  família  dos 
Ursídeos,  endêmico  da  República  Popular  da  China.  O  focinho  curto 
lembrando  um  urso  de  pelúcia  (peluche),  a  pelagem  preta  e  branca 
característica e o jeito pacífico e bonachão o tornam um dos animais mais 
queridos pela humanidade. Extremamente dócil e tímido, dificilmente ataca o 
homem, a não ser quando extremamente irritado.

Aquele carro parara na linha de resguardo, desde a véspera, tinha vindo com o expresso do Rio, e estava lá, no 
desvio de dentro, na esplanada da estação. Não era um vagão comum de passageiros, de primeira, só que 
mais  vistoso,  todo  novo.  A  gente  reparando,  notava  as  diferenças.  Assim  repartido  em  dois,  num  dos 
cômodos as janelas sendo de grades, feito as de cadeia, para os presos. A gente sabia que, com pouco, ele ia 
rodar de volta, atrelado ao expresso daí de baixo, fazendo parte da composição. Ia servir  para levar duas 
mulheres, para longe, para sempre. O trem do sertão passava às 12h45m. (Rosa, Guimarães. “Sorôco, sua 
mãe, sua filha”)



Linguagem verbal e linguagem não-verbal

A publicidade é um campo que se utiliza muito dos efeitos que a linguagem pode evocar nos leitores. 
Abaixo, seguem algumas ideias de propagandas que passaram pelo site Desencannes1 e foram publicadas no 
livro  “As  impublicáveis  pérolas  da  propaganda.  Agora  publicadas”,  lançado  em  2007  pela  editora  Panda 
Books. 

As “propagandas” que estão impressas nesse livro são, na verdade, piadas com jeito de propaganda. 
O próprio título do livro é uma brincadeira: “Desencannes” é uma troça que nos remete tanto ao Festival de 
Publicidade  de  Cannes,  o  mais  importante  prêmio  mundial  de  publicidade,  como  à  forma  desencanada 
(despojada) de tratar as peças publicitárias.

1. Qual é o efeito que essa propaganda traz ao leitor?

A comicidade e o humor devem fazer parte das respostas do aluno.

2. Quais elementos presentes no texto acionam esse efeito?

O fato de o slogan da propaganda usar o duplo sentido da palavra “prudente”, no 
sentido  mais  estabilizado,  de  prudência,  e  no  seu  sentido como  justaposição  de 
palavras: “para o dente”. O efeito acontece assim que o leitor reconhece o sentido 
cômico da expressão e o remete ao produto, uma pasta de dentes.

Por conta de sua característica humorística, o texto das propagandas no livro deve ser recebido como 
uma brincadeira, que requer uma leitura diferenciada: a finalidade dessas propagandas é mostrar um universo 
diferente da criação publicitária, as “pérolas”2 como os autores denominam; não se trata de uma iniciativa 
mercadológica para vender os produtos aos quais fazem referência ou promover a imagem de determinada 
marca usada na propaganda.

1. Com o slogan “Pela Real Beleza”, a marca de produtos de beleza 
Dove iniciou uma campanha publicitária que mostrava, ao invés das 
modelos  bonitas  e  magras,  mulheres  com  características  comuns. 
Dessa  forma,  a  campanha  se  firmava  em  ressalvar  a  beleza 
verdadeira  do  universo  feminino.  Sabendo  disso,  responda  às 
questões que seguem:

a. Quem é a personagem que aparece na imagem publicitária?

É a rainha da Inglaterra, Elizabeth II.

b. Quais os elementos que compõe a imagem que favorecem a sua 
comicidade?

O slogan e a imagem da rainha. Essa pergunta servirá como gatilho para 
introduzir  o tema de usar diferentes tipos de linguagem, a imagética e a 
verbal para compor uma mensagem.

1 O endereço do site é  www.desencannes.com. Trata-se de um acervo de várias propagandas engraçadas, que nunca 
foram publicadas.
2 Os autores intitulam “pérolas” as grandes idéias dos publicitários que, por razões geralmente éticas e de mercado, não 
podem ser publicadas, mas que, por conta de seu valor criativo e humorístico, devem ser publicadas.

http://www.desencannes.com.br/
http://www.desencannes.com/


Nas propagandas podemos perceber uma forte relação entre o texto e a imagem. Tanto é que só 
conseguimos atingir o humor quando conseguimos estabelecer um gancho entre o slogan publicitário e a 
imagem. O texto escrito e o texto imagético são exemplos de dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a 
linguagem não-verbal, no caso, imagética.

Na composição do anúncio abaixo, podemos distinguir elementos verbais e elementos não-verbais.

1. Explore essa distinção entre elementos verbais e não-verbais.

Os elementos verbais são: o nome da marca e o seu slogan; os elementos não-verbais são a imagem do cabelo como 
fundo e as imagens dos produtos anunciados. No centro do anúncio, temos uma mistura da linguagem verbal e da não-
verbal formando um único símbolo, cada um correspondendo ao sentido do outro.

2. Quais são os sentidos que a propaganda atribui à palavra “volume” e como esses sentidos se relacionam 
com os elementos que compõe o anúncio?

“Volume” pode ser usado no contexto de aparelhos eletrônicos, cujo contexto é evocado pelo símbolo no centro da 
propaganda; além disso, “volume” pode ser usado como um termo de beleza, o qual diz respeito ao aspecto dos fios:  
quando o cabelo está com pouco volume, os fios se parecem como a imagem usada no fundo do anúncio.

3. Você conhece outros significados para a palavra “volume”. Quais são os contextos em que esses diferentes 
sentidos aparecem?

Resposta variada. Volume também pode ser uma grandeza física, quando se mede as arestas de determinado objeto.

A  Linguagem Verbal é  um dos tipos  de linguagem.  Toda vez  que  usamos símbolos  verbais,  ou  seja, 
palavras, estamos empregando a Linguagem Verbal. 

Ela pode ser escrita, como nos trechos que vimos acima, ou falada, como costumamos fazer na maior 
parte das vezes no nosso dia-a-dia.



A imagem abaixo faz parte da exposição “Sabores e Línguas”, de Antoni Miralda, artista convidado da 
27ª Bienal de São Paulo. Nela, estão representados diversos conceitos sobre a forma como nossa sociedade se 
constrói: cada prato diz respeito à determinada parte da sociedade. 

Como viver junto - 27a bienal de São Paulo (7/10 – 17/12/2006)

Além das artes plásticas, você conhece outros tipos de maneiras de representar o pensamento e o mundo?
As artes corporais, o cinema, a linguagem verbal, a literatura etc.

A Bienal de São Paulo é uma grande exposição de artes que, como o nome indica, ocorre a cada dois anos na 
cidade de São Paulo. O evento é responsável por projetar a obra de artistas desconhecidos e por refletir as 
tendências  mais  marcantes  no  cenário  artístico  global:  é  considerada  um  dos  três  principais  eventos  do 
circuito artístico internacional, junto da Bienal de Veneza, na Itália, e da Documenta de Kassel, na Alemanha.

Há muitos modos para definir  o que é arte, mas vamos pensá-la como um tipo de  linguagem usada por 
artistas para representar, através de símbolos específicos, o mundo.



Leia a charge abaixo para responder às questões que seguem.

1. Por que os personagens que aparecem no cartum estão em fila? Dê um exemplo de elementos verbais e  
não-verbais que servem como indício para sua resposta.

Resposta a critério do aluno. O importante é que o aluno correlacione o título do cartum com a fila de desempregados 
que aparece na imagem. O título serve como elemento verbal, enquanto a face mal-humorada e as marcas de ponta-pés 
servem como indícios não-verbais.

2. O que essas marcas na calça de cada personagem representa? Você conhece alguma expressão verbal, 
empregada coloquialmente, que traduza ou recupere o significado dessa marca? Em um estilo formal, como 
essa expressão coloquial poderia ser traduzida?

R: Representam o que a expressão fixa chama de ‘levou um pé na bunda’ e que podemos traduzir formalmente como ‘foi 
demitido’, entre outros.

3. Há um elemento que destoa do padrão de marcações nos personagens. Esse elemento é um tipo de 
linguagem verbal ou não-verbal? Por que há essa modificação?

R: No quarto personagem, ao invés de uma marca de sapato, há uma conhecida marca da “ferramenta” que usamos no 
computador. É um tipo de linguagem não verbal. Essa modificação se dá por conta de o personagem ter sido demitido 
por uma famosa empresa de computadores. O professor deve contextualizar a tirinha no período de grandes demissões 
por causa da crise financeira ocorrida entre os anos de 2008 e 2009, bem como explicar aos alunos que essa surpresa na  
marca do quarto personagem é o elemento responsável pelo efeito de humor que marca o cartum.

Signo linguístico

A figura abaixo é uma fotografia de um espetáculo de dança do grupo Cirque du Soleil. Atente para 
como cada elemento que compõe a cena tem um papel importante na formação do espetáculo como um 
todo.



Arte é um campo simbólico passível de interpretação. Alguns quadros, por exemplo, nos remetem a uma 
determinada época no mundo, assim como alguns espetáculos da dança, música etc. Cada nota que há em 
uma música,  cada gesto em um espetáculo de dança são materialidades das quais  podemos depreender 
algum significado. Atribua significado para a imagem os componentes da imagem acima.

Resposta pessoal. 

Em seguida há um cartum publicado no site  www.nanihumor.blogspot.com. Certifique-se de que atentou 
para todos os seus detalhes para responder às questões que seguem:

A linguagem é composta por signos. Toda vez que usamos qualquer tipo de linguagem, precisamos de 
uma representação gráfica (significante). Ao mesmo tempo, essa representação seleciona um significado 
numa língua. Por exemplo, quando alguém fala a palavra “cachorro”, a imagem acústica da palavra se 
associa a um significado para formar o signo linguístico “cachorro”.

http://www.nanihumor.blogspot.com/


1. Há um desenho no centro do cartum. O que ele significa?
R: A princípio, o aluno irá referenciar o objeto a uma ferramenta do tipo machado ou enxada.

2. Se você soubesse que o título do cartum é “Minas Gerais é o estado que mais desmatou”, você responderia  
à questão anterior da mesma forma? Qual seria, depois da leitura do texto, sua interpretação acerca do signo 
do cartum?
R: Não. Após o leitura, assim como acontece com as propagandas acima, mais um sentido é acrescentado ao desenho: o 
triângulo vermelho pode ser a parte anterior de uma enxada, ferramenta usada para desmatar, e ao mesmo tempo o 
símbolo da bandeira do estado de Minas Gerais é trazido à esfera de interpretações do cartum.

O signo Saussureano

Ferdinand de Saussure (Genebra, 26 de novembro de 1857 - Morges, 22 de 
fevereiro de 1913) foi um linguista e filósofo suíço cujas elaborações teóricas 
propiciaram  o  desenvolvimento  da  linguística  enquanto  ciência  e 
desencadearam o surgimento do estruturalismo. 

Suas  conferências  ministradas  em  1906  no  curso  de  Linguística  Geral 
apresentaram conceitos que mudaram completamente o modo de encarar a 
linguística, entendida como um ramo da ciência mais geral dos signos, que 
ele  propôs  fosse  chamada  de  Semiologia.  Graças  aos  seus  estudos,  a 
linguística adquire autonomia e seu objeto e método próprio passam a ser 
delineados.

Saussure define o signo como a união do sentido – o significado - e da imagem acústica – o significante. O que 
ele chama de “sentido” é a mesma coisa que conceito ou ideia, isto é, a representação mental de um objeto 
ou da realidade social em que nos situamos, representação essa condicionada pela formação sociocultural 
que nos cerca desde o berço. Por outro lado, a imagem acústica “não é o som material, coisa puramente 
física, mas a impressão psíquica desse som” (Curso de Linguística Geral, p.  80). Reformulando, a imagem 
acústica é o significante.  Os dois elementos – significante e  significado – que constituem o signo “estão 
intimamente  unidos  e  um  reclama  o  outro”  (p.  80).  São  interdependentes  e  inseparáveis,  pois  sem 
significante não há significado e sem significado não existe significante. 



Um interessante caso que interessa ao nosso estudo sobre os signos linguísticos é o que foi chamado 
de “O mistério da Santa”, em julho de 2002. Abaixo segue um trecho do que foi publicado na revista Pesquisa 
Fapesp, nº79.

A imagem que causou tanta polêmica é a que apresentamos acima. Veja como os signos estão mais 
presentes  na  nossa  vida  do  que  imaginamos  e  como  eles  causam  confusão  de  interpretação.  Para  os 
moradores da casa e alguns vizinhos, o significante “imagem no vidro” remete a um significado espiritual, 
uma bênção da Virgem Maria. Para os pesquisadores, a imagem significa nada mais do que reações químicas 
no vidro muito comuns, decorrentes do contato com soluções aquosas. Você é capaz de dar conta de alguns 
efeitos linguísticos de um caso como esse, tendo em mente a noção de significado e de significante?

PESQUISA FAPESP

Desde  o mês  de  julho,  uma  imagem numa  pequena  vidraça  mobiliza 
milhares de pessoas em Ferraz de Vasconcelos, periferia de São Paulo. É 
um vulto que lembra a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Após as inúmeras 
reportagens televisivas, efígies semelhantes começaram a ser notadas 
em residências de várias cidades no interior do estado de São Paulo e em 
outros estados.

Cientistas têm emitido pareceres em reportagens na televisão e rádio 
sobre o suposto milagre, alguns razoáveis, mas devido ao restrito tempo 
tais  explicações  não  foram  bem  percebidas  pelo  público  leigo  e  pela 
comunidade acadêmica. Para esclarecer o mistério demonstraremos que 
tais imagens resultam de fenômenos naturais (corrosão e iridescência), 
há  décadas  conhecidos,  tanto  por  cientistas  de  materiais  como  por 
produtores de vidro plano.



Língua

Língua de Línguas, 2000. Fotografia, alumínio e cerâmica.

Na seção anterior, você pôde ver o que é linguagem e algumas das suas manifestações. 
Agora, você conhecerá um pouco mais sobre a língua, que apresenta características que a 
distinguem  das  outras  manifestações  da  linguagem.  Observando  a  imagem  acima, 
podemos estabelecer uma analogia interessante com a língua. Pense um pouco sobre qual 
poderia ser  essa analogia e compare, ao final  desta seção,  com o que você aprenderá 
sobre a capacidade humana para a linguagem.

 



Observe a tira a seguir para, em seguida, responder às questões propostas.

1. Que elemento puramente relacionado à linguagem verbal está presente na tira? E a outros tipos de 
linguagem, quais você poderia citar?
A fala  do cavalo,  no primeiro  quadrinho,  constitui  um  exemplo  de  linguagem  verbal,  já  que  ele  transmite  uma 
mensagem ao seu interlocutor através de signos linguísticos. A figura dos cavalos remete a uma linguagem pictórica, 
assim como a do homem descendo com a carroça pela ladeira, uma consequência do que foi dito pelo cavalo no 
primeiro quadrinho.

2. Esse elemento pode ser interpretado de diferentes maneiras ou o seu significado apresenta apenas uma 
interpretação possível? Num primeiro momento, leve em consideração apenas o primeiro quadrinho; num 
segundo momento, considere o conteúdo de toda a tira.
Ignorando-se a presença do segundo quadrinho, a única interpretação possível para a fala do personagem é a de que 
ele deve ser menos introspectivo, mais aberto a se relacionar, em suma, “soltar-se”, no sentido de não ser tímido nas 
relações com as outras pessoas.  Levando-se em conta toda a tira,  vemos que o sentido de “soltar-se” pode ser 
também outro, expresso pela linguagem pictórica da carroça descendo pela ladeira, numa alusão ao fato de que o 
cavalo “soltou-se” dela, mostrando que o animal interpretou esse verbo na sua forma literal, denotativa.

3. Considerando sua resposta à questão anterior, explique como os dois tipos de linguagem presentes na 
tira se complementam, para dar o efeito de humor pretendido. Leve em conta a necessidade do contexto 
para o uso de cada uma.
Resposta Pessoal. Com este exercício, pretende-se levar o aluno a pensar sobre a adequação de um ou outro tipo de 
linguagem a um dado contexto. No caso da tira, a linguagem utilizada pelo segundo quadrinho, pela ausência de 
descrição verbal ou de alguma fala, amplia o efeito de humor pretendido, que, com palavras, talvez fosse reduzido.

4. Dê exemplos de usos da língua em que ela se mostra mais eficaz do que outros tipos de linguagem, bem 
como exemplos em que outras formas de manifestação da linguagem são mais úteis.
Poderiam ser citados como exemplos do primeiro caso: transmitir um recado importante a alguém, por bilhete, por 
exemplo; os diálogos de uma peça de teatro; uma reportagem de jornal, tanto escrita quanto falada; um manual de 
instruções.  No  segundo  caso,  poderíamos  citar:  um  semáforo  –  em  que  a  sugestão  das  cores  é  mais  direta  e 
marcante, além de ser uma linguagem universal –, assim como as diversas placas de sinalização, advertência, aviso 
etc.

A língua, como você deve ter notado, é um tipo de linguagem específica. Por ser natural a todos os 
indivíduos da espécie humana, pode-se dizer que é a mais importante forma de linguagem. As línguas 
apresentam  características  próprias,  que  você  irá  estudar  com  mais  detalhes  na  próxima  seção 
(Gramática).  Uma dessas  características  está associada ao  que  chamamos de  duplo sentido,  que  nos 
permite atribuir dois ou mais significados para uma mesma expressão, em um contexto específico.



O leitor é levado a pensar que, dado o contexto de consulta a um psiquiatra, o personagem deveria 
“soltar-se”, no sentido de ser mais aberto a relações, ser menos tímido. Essa expectativa é quebrada no 
segundo quadrinho, quando vemos uma carroça descendo pela ladeira, numa clara referência de que o 
sentido de “soltar-se” interpretado pelo personagem foi o literal.

Esse tipo de mal-entendido, no seu sentido positivo, é algo muito explorado pela publicidade, pela 
literatura, por criadores de cartuns, tiras etc. São brincadeiras passíveis de serem feitas com a língua, dado 
o  seu  caráter  não  unívoco.  A  língua  não  é,  como  julgam  alguns,  algo  transparente.  O  “não  se  fazer 
entender”, tanto no bom quanto no mau sentido, é algo que faz parte da língua. Sem isso, não teríamos o 
humor, e a língua seria um mero mecanismo instrumental, que serviria apenas para enviar uma mensagem 
a um interlocutor.

As línguas naturais

Observe a tira a seguir para responder às questões 1 e 2.

1. Que elemento da tira nos permite supor que o buraco cavado pelo Recruta Zero é fundo demais?
A presença de caracteres que sugerem uma escrita ideográfica.

2. Como você associa esse elemento ao fato de a extensão do buraco ser muito grande?
Essa escrita sugere uma reprodução de uma fala japonesa, ou chinesa, coreana etc., mostrando que o buraco cavado 
pelo Recruta Zero é tão grande que atravessou o globo e chegou ao outro lado do mundo. 

A  tira  acima  explora,  em  tom  de  humor,  o  fato  de  o  personagem ter  cavado  um  buraco  tão 
profundo que atingiu o outro lado do globo terrestre. A presença de ideogramas no balão do segundo 
quadrinho sugere de maneira eficaz essa interpretação, funcionando muito melhor, para o efeito de humor 
pretendido, do que se o Recruta tivesse dito que 'já chegara ao outro lado do mundo', ou algo parecido. 

O ideograma do segundo quadrinho, ao sugerir a presença de um falante de uma língua diferente 
da que é falada pelo Recruta Zero, é um ponto de partida interessante para discutirmos uma importante 
propriedade das línguas: a de se constituírem como algo natural. 

O  duplo  sentido  ou ambiguidade  está  presente  em diversas  situações  de  uso  da  língua.  Entre  os 
fatores  que  contribuem para  a  sua  formação,  estão a homonímia,  a  polissemia,  as  metáforas  e  a 
conotação. Falamos em palavras homônimas quando nos referimos a palavras que possuem a mesma 
forma, mas diferentes significados (p. ex.: manga – fruta e parte da roupa). Existem, ainda, alguns 
processos de “transporte de sentido”, como a metáfora, que lidam com um significado geral de uma 
palavra, p.ex., aplicado a outro contexto,  conotativo, em oposição ao uso “normal” ou  denotativo. 
Exemplos de uso conotativo da língua não são exclusivas  à  literatura ou a  um uso estilístico.  Até 
mesmo as ciências mais exatas, onde supostamente não haveria espaço para um saber não objetivo, 
fazem uso  desse recurso (a  título de exemplo,  temos o “nascimento” de uma estrela,  “chuva”  de 
meteoros, “poeira” cósmica, entre muitos outros).



Você já deve ter ouvido falar no termo ‘línguas naturais’, como o português, o japonês, o árabe, o 
basco etc. Estas línguas estão vivas, pois ainda possuem falantes nativos. Algo diferente ocorre com o 
latim clássico, uma modalidade escrita da língua falada em Roma, que foi sede do Império Romana. Além 
de  não  refletir  as  mudanças  naturalmente  ocorridas  mesmo  durante  o  período  em que  era  também 
falado, o latim clássico passou a ser uma língua “artificial”, usada por escritores, e como a língua padrão 
para registros escritos oficiais. Assim foi usado por Portugal, por exemplo, bem como pelos jesuítas, que 
eram os “gestores” da educação no Brasil, durante um período da nossa história, além de ser, ainda hoje, 
a língua oficial da Igreja Católica Romana.

É sabido por todos que o mundo comporta uma diversidade muito grande de línguas. Costuma-se 
falar em língua materna como aquela língua aprendida nos primeiros anos de vida, numa alusão de que 
essa aprendizagem se dá na região em que o indivíduo nasce e/ou passa os primeiros anos de sua vida. 
Com o avanço da Linguística, descobriram-se muitas coisas interessantes sobre como a criança adquire a 
linguagem. Vejamos em alguns tópicos:

• Qualquer ser humano tem em si, geneticamente, o potencial da linguagem, ou seja, possui uma 
capacidade inata para adquirir linguagem.

• Testes  feitos  com bebês recém-nascidos  permitiram afirmar  que  nascemos  com a  capacidade 
natural  para  aprender  qualquer  língua,  já  que  eles  reagiam  a  estímulos  de  diferentes  línguas, 
mesmo não tendo adquirido língua alguma, ainda.

• Até cerca  de  8  anos a  criança  é  capaz  de aprender  várias  línguas,  sem qualquer  problema. O 
aparato fonético da criança, ou seja, a capacidade de produzir diferentes fonemas (sons da língua) 
é algo que “se fecha” após esse período de aquisição (são “selecionados” apenas os fonemas de 
que a língua adquirida necessitará, perdendo-se a capacidade natural de produzir outros). Com o 
tempo,  torna-se  cada  vez  mais  difícil  aprender  outra  língua,  incluindo-se  aí  a  produção  de 
determinados fonemas que a língua materna não apresenta.

• A aquisição da língua se dá socialmente, por meio da interação com os outros falantes, e de um 
modo tão natural quanto aprender a andar e a se alimentar, por exemplo.

Os primeiros ideogramas surgiram na China, por volta do século XVI a.C., possivelmente como forma de 
registro das fórmulas mágicas de sacerdotes e da necessidade dos oleiros em marcar suas obras. Antes, 
eram usados nós em cordas para se transmitir uma mensagem. De lá, foram levados para países como o 
Japão, a Coreia e o Vietnã. Originalmente, alguns deles representavam um significado por meio de um 
significante visual (p.ex.:  “árvore” (   木 ), “porta”     (   門 ). Além desse método, recorria-se ao que é 
chamado de sugestão: dois ou mais ideogramas que, combinados, trazem uma ideia, um conceito novo, 
numa espécie de “alquimia”. Por exemplo, temos: “orelha” + “porta” = ouvir   (   聞 ). Há, ainda, outros 
métodos, que lidam com a noção de radical, de elementos fonológicos, embora o da sugestão seja o mais 
particular. Nesse  aspecto,  a  escrita  ideográfica  se  distingue  bastante  das  demais,  por  lidar  com  a 
representação de um significado através de um significante de uma maneira, digamos, mais abstrata, 
ideal, ultrapassando, em certo sentido, a noção que nós, que utilizamos uma escrita toda fonológica, 
possuímos  de  representação  linguística.  Esse  aspecto  chamou  e  chama  a  atenção  de  estudiosos  e 
artistas, como o cineasta russo Sergei Eisenstein, o escritor e tradutor brasileiro Haroldo de Campos e o 
filósofo francês Jacques Derrida.



Gestos ancestrais e a origem da linguagem

Um novo estudo sobre chimpanzés e bonobos revela que o significado
de suas vocalizações é fixo, enquanto que seus gestos  são utilizados de
acordo com o contexto
 

     Os parentes mais próximos do homem podem não conseguir apren-
der a falar, mas os chimpanzés e outros macacos são capazes de assimi-
lar a linguagem dos gestos. Como nossos parentes, os bebês humanos acham difícil dizer o que querem, 
mas conseguem fazer sinais. E apesar de o macaco-prego-de-cara-branca pedir comida com um gesto, 
nenhum outro animal além dos grandes macacos demonstra o uso regular de gestos para a comunicação. 
Agora uma nova pesquisa do Yerkes National Primate Research Center, da Emory University, revela uma 
complexidade até então desconhecida nos gestos dos macacos e afirma que ela pode fornecer a base 
simbólica para a linguagem humana. 
   Amy Pollick e Frans de Waal gravaram as interações de dois grupos de chimpanzés em Atlanta e de mais  
dois grupos de bonobos em San Diego. Após 670 horas assistindo e filmando esses animais, mais de 1.000 
seqüências de vídeo de interações sociais foram analisadas em busca de comportamentos antes e depois 
de um gesto, assim como a reação provocada por ele. No estudo, a definição de gesto era o movimento 
de um membro ou apêndice para se dirigir a outro indivíduo. 
    Os  pesquisadores  registraram todos os tipos  de gestos,  como sinais  para pedir  alguma  coisa  que 
funcionariam na maioria dos lares humanos no mundo. Notaram que para demonstrar interesse sexual e 
conquistar seu pretendente, o animal levanta os braços e mostra as axilas numa expressão corporal típica. 
O  mais  importante  é  que  análise  revelou que  o  significado  dessa  gesticulação  toda  depende  de  um 
contexto. “A pata estendida pode ser usada para pedir comida ou após uma briga, para restabelecer a 
confiança”, diz Pollick, “Esse tipo de flexibilidade é um marco, talvez, da linguagem simbólica”. 
    Os chimpanzés e bonobos saíram da linha de evolução que daria origem ao ser humano há cerca de seis 
milhões de anos e suas próprias linhagens se separaram há aproximadamente 2,5 milhões de anos, de 
acordo com a análise genética, sugerindo talvez que esses gestos para pedir comida têm milhões de anos 
de  idade.  “Observando  os  gestos  das  pessoas,  sabemos  que  ele  está  profundamente  enraizado  nas 
estratégias de comunicação humanas”, diz Pollick, “Além de complementar a fala, os gestos nos ajudam a 
pensar melhor e a resolver problemas”.
É claro que a possibilidade dos gestos terem sido a base da linguagem continua especulativa, diz Pollick, e 
pode provar que outros animais, como os golfinhos, empregam uma linguagem de gestos que os humanos 
simplesmente não são capazes de detectar. No entanto, uma mão ou pata pousada de leve sobre o ombro 
é um sinal de atenção que humanos chimpanzés e, talvez, nossos antigos ancestrais poderiam reconhecer.
Fonte:  www2.uol.com.br/sciam/noticias/gestos_ancestrais_e_a_origem_da_linguagem.html  (notícia  de 
04/05/2007; acessado em 20 de junho de 2009).

       O texto abaixo,  extraído do  site  da revista  Scientific  American,  mostra um exemplo  de  como a 
linguagem verbal é algo exclusivo aos seres humanos. Algumas outras espécies animais apresentam o que 
se podem considerar “rudimentos” de linguagem, que estão longe de alcançar a complexidade das línguas 
humanas. Mas não deixa de ser instigante observar as diversas semelhanças que compartilhamos com 
chimpanzés e algumas espécies de macacos, dentre elas, alguns usos da linguagem.

Como você pôde ver, aprender uma língua é algo natural, assim como usar uma língua também é. 
Veremos, nas próximas sub-seções, que aprender uma variante diferente da que estamos acostumados 
pode ser algo tão complexo quanto aprender uma língua estrangeira, já que, nesse processo, perde-se a 
principal característica da língua: a de ser uma capacidade natural do indivíduo que a fala. 

O julgamento de um certo tipo de fala como  errado  deve levar em conta esse critério: o falante 
sabe aquela língua ou variedade naturalmente ou não? Desse  modo,  quem diz  algo como 'Os pão tá 
assado''  produz esse enunciado naturalmente, porque aprendeu uma língua e expressa uma variedade 
dela, compreensível por qualquer pessoa que fale português. Já quem diz: 'As pães estão assadas', embora 
erre  apenas  o  gênero  da  palavra  'pão',  realizando  a  concordância  de  número  e  gênero  em  todos  os 



elementos  da  frase,  comete  um  tipo  de  erro  que  é  inaceitável  por  qualquer  falante  de  português, 
independente do seu nível de instrução. Esse é, sim, considerado um erro linguístico. Normalmente, esse 
tipo de erro é cometido por um falante de outra língua, que não domine as regras de concordância do 
português nem na modalidade culta, nem na modalidade coloquial. Na seção sobre Gramática, ficará mais 
clara essa distinção entre o que é erro e o que não é erro para os falantes de uma língua natural.

Língua, variação e mudança linguística

Leia o cartum a seguir para responder às questões que se seguem.

1. O cartum acima explora um certo uso da língua, característico a um certo grupo de indivíduos. Você 
consegue  identificar  esse  uso e  os  indivíduos  que  mais  comumente  o  empregam?  Que  expressões 
exemplificam esse uso?
O uso da língua em questão diz respeito às gírias. Falantes de todas as idades fazem uso delas; porém, são mais 
comuns entre as pessoas mais jovens. No caso do cartum, as gírias mencionadas são comuns entre as pessoas mais 
novas. As expressões que exemplificam esse uso são ‘brotinho’, ‘lance’ e ‘gata’. 

2. Explique como o autor do cartum explorou esse uso a fim de provocar o humor.
O uso dessas gírias é comum entre falantes mais jovens, sendo motivo de humor o seu emprego por pessoas mais 
velhas. 

O cartum acima aborda um outro aspecto ao qual toda e qualquer língua está sujeita: a variação. O 
efeito de humor é, pelo menos em parte, provocado por uma quebra de expectativa relacionada às gírias 
empregadas: não se espera que expressões como “lance” e “brotinho” apareçam no discurso de pessoas 
mais velhas. Geralmente, uma geração mais antiga não consegue acompanhar a incorporação na língua 
das gírias, assim como uma mais nova não consegue reconhecer o sentido das gírias comuns à geração 
mais velha. É comum ouvirmos frases do tipo: “Ah, isso a minha avó ainda fala”, ou “Isso é do arco da 
velha”, para falar de palavras ou expressões arcaicas. Do mesmo modo, muitos pais ainda não conseguem 
entender  o  sentido  do  verbo  “ficar”,  usado  amplamente  pelas  pessoas  mais  jovens,  significando  uma 
forma de se relacionar estranha à maneira deles. 

Ao estudarmos a língua,  é comum falarmos em  variação.  Assim como as sociedades, a língua 
possui uma história, que pode ser  externa  – associada ao reflexo de fatores sócio-históricos, políticos e 
culturais  –  ou  interna  –  associada  à  própria  organização  interna  da  língua  (sua  sintaxe, 



fonologia,morfologia...).  A  variação  na  língua  pode  ser  observada  em  termos  temporais,  através  de 
séculos (por exemplo, o português, como o conhecemos hoje, passou por muitas mudanças, que incluíram 
mudanças na sua sintaxe, na sua morfologia, até que a gramática se “firmasse”) ou mesmo entre alguns 
anos. Essa mudança através do tempo é chamada de variação diacrônica. 

O português é uma língua originada do latim, que, por sua vez, vem do tronco itálico. Você já deve 
ter ouvido falar em árvore genealógica, não é? Quando se quer descobrir  as origens de alguém, quais 
foram seus antepassados, ou seja, à genealogia de alguém, monta-se uma espécie de árvore, onde há um 
tronco comum a todos (o antepassado mais antigo), de onde partem os galhos (tataravós, bisavós, avós 
etc) e as folhas (pais, filhos etc). 

Fazendo uma analogia com a língua, o tronco comum seria uma espécie de proto-língua, ou seja, 
uma língua bastante antiga, que daria origem a todas as outras conhecidas. Acredita-se que esse tronco 
comum tenha existido. Para alguns estudiosos, metade das línguas faladas hoje no mundo se originam do 
indo-europeu, uma língua que teria sido falada na Ásia, no sul do Cáucaso, há mais de 6 mil anos atrás..

A figura a seguir ilustra as ramificações do Indo-Europeu.



A questão do “padrão” já remontava aos gregos, os mesmos que cunharam a expressão “bárbaro”, uma 
palavra onomatopeica que significa “gago” (assim como “cough” [cof] em inglês significa tossir ou tosse, 
ao mesmo tempo imitando o som produzido). Os motivos eram, claro, a desvalorização de outros povos, 
mantendo, através do idioma grego, um domínio cultural sobre os demais.

Do tronco itálico, surgiu o latim. Lembremos que o latim do qual falamos é o vulgar, ou seja, o 
latim falado pelo povo durante o império romano. Uma vez que esse império compreendia um imenso 
território, é de se esperar que surgissem falares diferentes ou que os falares já existentes absorvessem 
muito da língua em contato. Os romanos não impunham a sua cultura aos povos dominados, incluindo aí a  
língua. Dessa forma, a influência do latim foi menor do que poderia ter sido, caso tivesse sido imposta. 
Não devemos nos esquecer, também, das invasões “bárbaras”, que ajudaram a fragmentar o império. Os 
falares diferentes, que, provavelmente eram discriminados na época por fugirem do padrão linguístico, 
foram se transformando com o tempo nas línguas neolatinas ou românicas, como o português, o francês, o 
espanhol, o romeno, o catalão, o italiano etc.

Conheça um pouco mais sobre a história do português

O português arcaico, que é como chamamos a variedade do português encontrada em textos dos 
séculos XIII, XIV e parte do XV, é mais conhecido pelas cantigas trovadorescas. Esse era, na verdade, um 
português com muitos traços do galego, sendo denominado, então, galego-português. Essa fase vai do 
início  da  formação  do  Estado  português  até  as  grandes  navegações.  A  segunda  fase,  denominada 
clássica, tem como maior exemplo no campo da literatura o escritor Luís Vaz de Camões, autor do poema 
épico Os Lusíadas. Nessa fase, muitas mudanças são atestadas. Eis algumas delas:

a mudança do verbo  ser  para o verbo  haver  em tempos compostos (O rei era chegado – O rei Havia 
chegado);

desaparecimento dos particípios em –udo, que hoje sobrevive apenas em vocábulos como conteúdo;

desaparecimento do “sistema de quatro sibilantes” (que já existia no português arcaico): /ts/, /dz/, /s/ e /z/, 
representados pelas letras, na grafia: c+e, i/ç+a, o, u; z; s; ou ss; s. Isso significa que as grafias ce/ci e se/si 
representavam uma diferença de pronúncia.

A partir do século XVII, o português conheceu mais um ciclo de mudanças. Algumas delas não 
foram  acompanhadas  pelo  Brasil,  como  alguns  fenômenos  da  chamada  “redução  de  vogais”.  Por 
exemplo: dissemos “leite” com o último e com um som de /i/; mas o ditongo /eĩ/, como em “bem”, passa a 
ser pronunciado em Portugal como um /aĩ/, rimando a palavra bem com mãe. Por esse e outros motivos, 
alguns filólogos (estudiosos de línguas antigas) afirmam que o português brasileiro é mais “antigo” que o 
europeu. Um exemplo desse conservadorismo do português brasileiro está na preferência da próclise em 
lugar da ênclise, uma característica do português em suas fases arcaica e clássica. Quando chegou ao 
Brasil, em 1500, a língua portuguesa entrou em contato com diversas línguas indígenas. Com o tráfico 
negreiro,  o  português  usado  no  Brasil  passou  a  ser  aprendido  por  milhares  de  falantes  que  tinham 
idiomas africanos como língua materna. 

Alguns  estudiosos  supõem  que  essa  situação  de  contato  linguístico,  em  que  participaram 
portugueses, africanos e índios, teria contribuído bastante para as diferenças entre o português do Brasil 
e o europeu. Pelo menos na questão do léxico, muitas palavras africanas e indígenas foram assimiladas (e 
não é difícil pensar em algumas, desde nomes de frutas, peixes, lugares, rituais, comidas etc). Ainda, com 
as imigrações ocorridas no início do século XX, de italianos, japoneses, alemães etc., cria-se uma nova 
situação de contato linguístico, originando-se comunidades imigrantes principalmente no Sul e em São 
Paulo, com alterações no português apenas com relação ao léxico. Isso é explicado pelo fato de que, 
nesse  período,  o  português já  era  uma  língua  estandardizada,  ou  seja,  já  havia  uma  gramática  bem 
consolidada, uma ortografia e uma norma padrão, elementos que “freiam” as mudanças na língua.



O texto abaixo, um anúncio de jornal do século XIX, ilustra aspectos interessantes tanto do ponto 
de vista linguístico quanto cultural, da mentalidade da época. A sintaxe é bastante diferente da que vemos 
no português brasileiro dos dias atuais, com uso de clíticos (se, me) em posições sintáticas que hoje seria  
certamente evitado por um falante da variante brasileira.

Glossário:
comboi(o): conjunto de animais ou pessoas que se deslocam próximos uns dos outros.
boçal: termo técnico, que designa um negro recém-chegado da África, que não tinha aprendido a atuar no 
papel que lhe era reservado na sociedade.
trajado, colher, lenhar, a quem pertence o conhecimento das coisas: vestido, apurar/verificar, cortar 
lenha, quem é competente para tratar das coisas.

Variação diatópica e as variedades do português

Observe a tira a seguir para responder às questões de 1 a 3.

1. A tira acima procura mostrar um português com marcas que não são identificadas no uso corrente do 
idioma. Que “português” é esse e como você chegou a essa conclusão?
Um português com traços de uma outra língua, talvez o espanhol ou o italiano. A presença do vinho talvez remeta ao 
aluno a idéia de uma influência italiana. Isso pode ser visto pelo “non” e “queston”, uma alteração de vogal típica 
dessas línguas.

2. O que a personagem da tira pretendeu dizer com “Hamlet colono!”? Que associação pode ser feita entre 
essa fala e a fala do outro personagem?
A frase dita pelo personagem remete a uma célebre citação da peça Hamlet, de Shakespeare: “Ser ou não ser: eis a 
questão”, dita por Hamlet. A palavra “colono” remete à imigração do início do século XX, em que os imigrantes eram 
chamados de ‘colonos’.

3. Você conhece algum outro “português” que seja também marcado por alguma peculiaridade? 
O portunhol talvez seja o mais conhecido: é fruto de uma falsa premissa de que o português e o espanhol são tão 
parecidos que é possível  dar uma “enrolada” na hora de falar um ou outro,  dependendo do falante – embora o 
portunhol não seja um caso oficial de contato linguístico ou algo asism. 

A tira explorada acima é do autor gaúcho Carlos Henrique Iotti, sendo de ampla circulação no Rio 

 

Hontem pela manhãa se me enviou um negro do gentio de Guinè, muito boçal, e trajado à maneira dos 
que vem em comboi, e se me dice, foi pegado, vagando como perdido. Por intérprete apenas pude colher 
que ainda não era baptisado, e que saindo a lenhar se perdeu: queira por tanto V. m. inserir este annuncio 
em sua folha, a fim de apparecer dono, sobre o que declaro, que se não apparecer por 15 dias, contados  
da publicação da folha, heide remetel-o á Provedoria dos Resíduos; a quem pertence o conhecimento das 
coisas de que se conhece o dono. – São Paulo 9 de abril de 1830. – O Juiz de Paz Suplente da Freguezia da 
Sè – José da Silva Merceana.
(Fonte: O Farol Paulistano, 24 de abril de 1830)



Grande do Sul. Ela reflete uma realidade bastante presente nesse estado: a imigração italiana. Em termos 
de língua, uma fala como a descrita na tira só poderia ocorrer em italianos que aprenderam o português 
tardiamente, quando aqui chegaram. 

Deixando de lado o aspecto caricato, sabemos que o português não foi influenciado em termos de 
gramática, com a imigração do século XX. Hipóteses que pressupunham uma possível influência italiana 
como em, por exemplo, construções do tipo: “nós faz”, “nós diz” via italiano: “noi si fa”, “noi si dice” já 
foram  contestadas.  Em  todo  caso,  esta  tira  é  interessante  para  entrarmos  na  questão  da  variação 
diatópica, ou seja, a variação que se dá pelos diferentes espaços geográficos. 

Sabemos  que,  embora  o  português  pareça  uma  língua  relativamente  una,  existem  algumas 
diferenças  no nível  espacial  que  põem em xeque  essa  unidade.  Embora um falante do sul  consiga  se 
comunicar com um do nordeste, há diferenças de pronúncia e de léxico (=palavras) importantes a serem 
levadas em conta. Prova disso é que somos capazes de reconhecer a origem de uma pessoa só pela sua 
fala (mineiro, gaúcho, carioca, paulista, baiano). 

Português brasileiro e português europeu 

1.  Observando  a  tira  acima,  fica  fácil  saber  onde  ela  foi  produzida.  Quais  são  as  diferenças  mais 
significativas que você consegue identificar nela? Alguma delas chegou a prejudicar o seu entendimento?
A conjugação do “tu”,  o  uso  de  ênclise,  o  uso de  a+tentar  (em  lugar  do qual  empregaríamos  provavelmente  o 
gerúndio),  verbo haver  com  sentido  existencial(em  lugar  do qual  provavelmente  empregaríamos  o  verbo “ter”). 
Quanto a prejudicar a compreensão, trata-se de uma resposta pessoal: alguns podem apontar o léxico (cultivas-te, 
golo), a sintaxe. No mínimo, a tira provocará um estranhamento.

2. Faça uma atividade de “tradução”. Passe as falas dos balões em uma variedade do português que seja  
mais próxima à que você emprega, ou seja, que você use no dia-a-dia. Depois, passe-as para a variedade 
culta brasileira.
Cada um “traduzirá” para a variedade mais próxima. Quanto à variedade culta, ficaria algo como: “O que você está 
fazendo? Navegando na internet?”, “Bom... mais ou menos. Estou tentando ver um jogo de futebol”, “Mas não dá pra 
ver nada, está tudo preto”, “Tem gente demais no sistema”, “Não deviam ter dado aqueles ... todos aos ...: agora está 
tudo congestionado”, “Gol? Isso foi gol”.

3. Que diferenças você pôde notar entre as falas do balão e as que você produziu no item anterior, da 
variedade culta?
Diferenças  de  escolha  lexical,  de  morfologia  e  de  sintaxe.  Isso  deve  provocar  no  aluno  a  impressão  de  que  o 
português europeu é, no mínimo, bem diferente do brasileiro.

O contexto da tira acima ilustra o início da internet em alta velocidade em Portugal. Percebemos a 
dificuldade dos personagens em assistir à partida de futebol, principalmente pela última fala, que pretende 
ser a parte cômica do quadrinho. Se não causou em você tanto riso, é um indício de que você também 
concorda, no fundo, com a hipótese de muitos linguistas atualmente, de que o português brasileiro e o 
europeu ultrapassam a barreira de simples variedades de língua, para serem duas línguas distintas. Como 
ainda não há um consenso sobre esse assunto,  fica  a seu critério  julgá-las  como variedades ou como 





línguas distintas. Na seção sobre gramática, você poderá conhecer alguns aspectos que são diferentes 
entre essas duas variedades (ou línguas).

Variação diastrática

Leia a tira a seguir para responder às questões de 1 a 3.

1. Que marcas da tira acima você classificaria como “incorretas”? A que grupo de falantes você atribuiria 
essas “incorreções”?
“Num”, em vez de “não”, “pr’eu”, “drumi”, “pru (que)”, “dos fim”. Essas “incorreções” são típicas de um falar caipira, 
assim como o contexto da própria tira nos faz supor.

2. Pense, agora, levando em conta o que você já aprendeu sobre língua, quais dessas “incorreções” estão 
presentes na sua própria fala e numa fala que pretende ser culta.
O uso de “num” ou mesmo “nu” ocorre muitas vezes, mesmo em falas cultas, assim como a ausência de plural no 
substantivo, muitas vezes. A contração da preposição para+eu pode até ocorrer, se o pronome fosse outro, mas 
ouve-se com freqüência a contração de com+artigo.

3. Você acha que o autor da tira reproduz fielmente, ou mais próximo disso, um falar dito caipira? Que 
marcas estão presentes na tira que comprovariam a sua resposta?
A reprodução fiel de um falar é sempre discutível, já que a reprodução em si é, muitas vezes, alvo de preconceitos ou 
distorções. No entanto, é mais comum encontrarmos exemplos na mídia de reproduções menos fiéis, quando não 
soam até mesmo caricatas. Uma marca interessante desse equívoco na tira é a palavra “drumindo”: raramente esse 
falar iria marcar o gerúndio em -ndo, sendo muito mais comum em -no /-nu/.

Embora não haja a rigor uma variação em nível diatópico no Brasil, no sentido de encontrarmos 
aqui dialetos, um tipo de variação bem marcado é o chamado diastrático, que diz respeito às diferentes 
falas de diferentes grupos sociais (estratos), isto é, a parte mais rica (e mais escolarizada) e a mais pobre (e 
menos escolarizada). Assim como reconhecemos uma fala de uma variação em nível diatópico, também 
somos capazes de  reconhecer  um falar  não-padrão.  Ele  acontece  pela  não  concordância  de  todos  os 
elementos, ao formar o plural (Eles foi embora; Os menino chegou); pela simplificação das conjugações 
verbais, restando, por fim, apenas a da primeira e a da terceira pessoa (Eu corro, você/s, ele/s, a gente/nós 
corre), uso de “i” por “lh”, como em “foia” (folha), entre outros exemplos. 

O problema em registrar uma variedade diastrática é que ela, muitas vezes, se confunde com a 
diatópica, sendo difícil dizer se se refere a uma das duas ou a ambas. Tomemos como exemplo o caso do 
quadrinho do Chico Bento: ela pretende registrar um dialeto caipira, que possui uma localização específica 
(interior de São Paulo, norte do Pará e Minas Gerais). No entanto, ao mesmo tempo ela é, geralmente, 
uma variedade não-padrão, que a relaciona com um nível diastrático, como no caso da tira. Voltaremos a 
falar dessa questão padrão x não padrão mais adiante.





Uso e preconceito linguístico

Leia a tira a seguir para responder às questões de 1 a 3.

1. A tira mostra um impasse, relacionado à presença de um determinado personagem. Que impasse é 
esse?
A presença de Níquel Náusea, um rato, numa festa importante, é algo inaceitável pelas pessoas da festa. A imagem 
do rato, em nossa sociedade, está sempre associada à sujeira, contaminação por alguma doença, em suma, o rato 
está sempre “à margem”.

2. Como esse impasse é “resolvido”? Qual é a reação das pessoas, depois que ele é “resolvido”?
Um dos personagens, provavelmente o mordomo da casa, corta a “perna” da letra ‘Q’ da fala do rato, alterando-a, 
assim, para uma letra ‘O’. Dessa forma, a fala produzida pelo rato passa a ser uma palavra francesa. O fato de falar  
francês torna-se o “passaporte” para que ele seja bem recebido na festa, mesmo que, momentos atrás, tivesse sido 
rejeitado. É interessante ver como até as feições das pessoas se alteram ao perceberem que o rato fala francês.

3. Em que grupos (estratos) você classificaria os personagens?
O rato seria de um grupo cuja fala é desprestigiada, ou seja, não-padrão, sendo, provavelmente, de uma camada 
mais pobre e menos escolarizada. Os demais personagens são, visivelmente, de uma camada mais rica da sociedade, 
que muito provavelmente falaria a variante padrão.

As tiras de Fernando Gonsáles, criador do personagem Níquel Náusea (um trocadilho com Mickey 
Mouse), possuem, não raro, um tom crítico a algum aspecto da sociedade, muitas vezes de uma ironia 
bem ácida. A tira acima resume de maneira brilhante a maneira como a sociedade vê apenas a “casca”, 
mudando de opinião o tempo todo,  conforme a “maré”.  Um rato,  o  melhor símbolo dos que estão à 
margem  da  sociedade,  consegue  conquistar  a  confiança  de  uma  elite,  numa  festa,  graças  a  uma 
intervenção mirabolante, que pode ser interpretada de diferentes maneiras, capaz de fazê-lo falar francês.

Depois de tudo que você pôde conhecer sobre a língua,  a principal  questão que não pode ser 
esquecida é: falar diferente não significa falar errado. A ideia de um padrão linguístico não deve vir junto 
com a ideia de variedade mais correta. Todas as variedades funcionam bem para os fins a que se destinam. 
Lembremos que a língua é uma capacidade natural dos indivíduos. Isso significa que falar “Os meninos 
correm” em todos os contextos apenas porque a norma padrão diz que deve ser assim não faz sentido. No 
entanto, se você for a uma entrevista de emprego, seguramente lhe será cobrada a variedade padrão. 
Nesse contexto, é mais adequado (e garantido!) marcar o plural em todos os elementos, por exemplo. Na 
tira acima, por mais que julguemos hipócrita a atitude das pessoas da festa, foi a estratégia mais adequada 
a que o rato poderia recorrer para ser aceito naquele meio e “falar a língua” deles.

 



Gramática

A disposição das peças de dominó permite-nos afirmar que existe uma noção de ordem 
nessa imagem: ocorre uma organização tanto interna quanto externa, pois cada peça foi 
selecionada  contendo  o  mesmo  número  de  elementos  em  ambos  os  lados  (sendo 
simetricamente  iguais)  e  foram  organizadas  em  ordem  crescente.  Imagine  que  a 
gramática funcione de modo semelhante: organizando e ordenando a língua.



Gramática descritiva e gramática normativa

Após a leitura da tirinha abaixo, responda às questões de 1 a 3:

1.  Ao ler os quadrinhos, o que você pôde notar na fala de Chico Bacon, a personagem masculina, no 
primeiro e segundo quadrinho? Exemplifique e explique.

A fala da personagem no primeiro e no segundo quadrinho apresenta uma ordem estranha à comumente ouvida e 
esperada: “Combinado está. Em casa sua amanhã às nove estarei.” Certamente, o aluno sentirá um estranhamento 
devido à ordem utilizada nesse período, pois ela não condiz com a produzida por um falante nativo de português.

2. Por que Chico Bacon produz esse tipo de fala?
A personagem tenta manter um segredo e, para alcançar tal objetivo, inverte a ordem das palavras, já que na tira ela 
está marcando um encontro às escondidas. Isso pode ser constatado no terceiro quadrinho, quando a 
(provavelmente) mulher do Chico Bacon pergunta-lhe quem era a pessoa com quem ele estava falando, e ele 
responde que era “O mestre Yoda”. Essa resposta ocorre devido à ordem não convencional de palavras que 
caracteriza a fala desse personagem de ficção científica.

3. Por que é possível notar esse ‘caos’ na fala da personagem? Existe uma ordem padrão na estrutura das 
frases?
Na língua portuguesa, a ordem usual é sujeito – verbo – complemento. Se recombinarmos os elementos das orações, 
teremos uma frase adequada às regras gramaticais da língua portuguesa brasileira: “Está combinado. Estarei em sua 
casa amanhã às nove”. Pode-se ressaltar que, em ambas as frases, o sujeito não é explícito: o primeiro enunciado é 
produzido na voz passiva, indicando que “Combinou-se algo”;,  na segunda, por sua vez, o sujeito está oculto, pois 
não é necessário acrescentar o sujeito se a desinência verbal já o denuncia.

A partir da análise da tirinha do Chico Bacon, é possível perceber que a língua segue certas regras e 
terá uma ordem para organizar as palavras em uma frase. Ao compararmos as diversas línguas do mundo, 
as regras características de cada uma poderão ou não ser coincidentes. Para ilustrar, podemos citar o latim 
–  sobre  o  qual  já  tratamos  mais  detalhadamente  na  seção  de  Língua  –  que  não  tinha  ordem  pré-
estabelecida. Nessa língua, enunciados como “serui dominum uocant” (os escravos chamam o senhor) e 
“dominum serui uocant” (os escravos chamam o senhor) apresentam quase o mesmo significado, pois no 
latim a ordem é bem flexível, embora haja diferenças relacionadas à ênfase sobre os termos da oração. 
Outro exemplo é a disposição dos verbos em alemão, que se localizam exatamente na segunda posição 
sintática,  quando  em  uma  oração  principal,  ou  no  final  da  frase,  se  fizerem  parte  de  uma  oração 
subordinada. 



Hipérbato é uma figura de linguagem que consiste na inversão das palavras de um grupo sintático. Veja-
mos um exemplo:

“O homem, a fera e o inseto, à sombra delas
Vivem, livres da fome e de fadigas:
E em seus galhos abrigam-se as cantigas
E os amores das aves tagarelas.”

Neste segundo quarteto do soneto Velhas árvores, de Olavo Bilac, ocorre o hipérbato. Na ordem 
direta os versos ficariam: O homem, a fera e o inseto vivem à sombra delas livres da fome e de fadigas: e as 
cantigas e os amores das aves tagarelas abrigam-se em seus galhos. Os poetas do período Parnasiano – 
como  Olavo  Bilac,  Alberto  de  Oliveira  e  Raimundo  Correia  –  são  conhecidos  pelo  uso  recorrente  do 
hipérbato em seus poemas, usando como estratégia um uso mais rebuscado da língua na intenção de 
alcançar um maior nível  formal  do poema, algo que,  segundo a “arte poética” parnasiana, era o  mais 
importante.
O Hino Nacional brasileiro também é composto por muitos hipérbatos, como pode ser observado já na 
primeira estrofe

“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante. (...)”

Essa figura de linguagem é muito encontrada em poemas, letras de músicas, enfim, textos escritos 
em que haja uma certa intenção do autor em alcançar algum fim estético e/ou estilístico.

Se confrontarmos o inglês e o português, observaremos que os pronomes em posição de objeto 
precisam mudar de forma em relação aos pronomes em posição de sujeito em ambas as línguas: “Ele  a 

encontrará amanhã” e “He will find  her tomorrow”. Os pronomes-objeto são  a/her, e quando ocupam a 
função de sujeito passam a ser ela/she. Embora essas línguas tenham algumas regras semelhantes, elas 
também possuem características bem distintas, como a marca do genitivo: no inglês, há o ’s para marcá-lo 
(“John’s car”) e, em português, é usada a preposição de, que pode ou não estar contraída a um artigo (“o 
carro do João”).

A ordem dos elementos na frase, o uso dos pronomes e as formas do genitivo são apenas algumas 
regras que fazem parte de um sistema maior denominado gramática:

Retornemos  ao  exemplo  “Ele  a  encontrará  amanhã”.  Tal  frase  é  considerada  correta  pela 
gramática normativa, entretanto a mais produzida e/ou escutada pelos falantes do português brasileiro é 
“Ele  vai  encontrar  ela  amanhã”,  com a  locução  verbal  indicando  o futuro  e  o  pronome  pessoal  “ela” 
ocorrendo em posição oblíquo. O pronome reto sendo empregado como um objeto direto é considerado 
categoricamente  um erro  segundo  as  gramáticas  normativas,  mesmo  essa  forma  sendo  amplamente 
usada pelos falantes.

Esse mesmo exemplo (“Ele vai encontrar ela amanhã”), quando visto sob o prisma da gramática 
descritiva, não será avaliado como bom ou mau uso da língua, já que o objetivo da gramática descritiva é 

Gramática é o nome que damos às regras que caracterizam e sistematizam as sentenças na língua. Esse 
termo também costuma ser empregado para designar o próprio livro que contem tais regras. Há, pelo 
menos, três tipos de gramática: a gramática normativa que é aquela que prescreve e determina o que é 
correto ou errado na língua; a gramática descritiva que pressupõe a existência de um sistema de regras 
interiorizadas pelos falantes e limita-se a descrevê-las, sem a emissão de qualquer juízo de valor; e, a 
gramática descritivo-normativa que busca combinar as duas anteriores, aliando as regras da primeira 
com o conhecimento adquirido naturalmente pelos falantes reconhecidos na segunda.



Apesar  de  possuírem  o  mesmo  nome,  há  muitas  diferenças  gramaticais  entre  português 
europeu (PE) e português brasileiro (PB):

 Na fala coloquial do PB, é comum registrar a próclise,  embora a regra existente nas 
gramáticas normativas seja a de mesóclise ou ênclise. Portanto, frases como “Me dá 
um  cigarro”,  “Me  envia  aquele  e-mail”,  “Raquel  se  mudou  ontem”  são  faladas 
constantemente pelos falantes de PB, enquanto, no PE, são construídas sentenças 
como “Dê-me um cigarro”, “Envia-me aquele e-mail” e “Raquel mudou-se ontem” por 
qualquer falante.

 O uso do verbo ter com sentido existencial no PB é inviável para o PE: “Tem um livro 
sobre a mesa” (PB) e “Há um livro sobre a mesa” (PE).

 O PE exprime a condição usando o indicativo: “Se eu queria, eu sabia”. Tal construção 
no PB culto é discriminada, pois, nesse caso, é usado o subjuntivo: “Se eu quisesse, eu 
saberia”.

 O  “você”,  que  é  usado  apenas  como  um  pronome  de  tratamento  do  português 
europeu,  é  um verdadeiro pronome pessoal  do  caso  reto  no  português brasileiro, 
sendo usado em lugar do “tu” em diferentes regiões do país. 

 O  PB  usa  abundantemente  a  construção  conhecida  como  “objeto  nulo”  devido  a 
pouca frequência do sistema de clíticos, porém essa construção é evitada pelo PE: 
“Comprei um CD e ouvi” (PB) em vez de “Comprei um CD e ouvi-o” (PE).

registrar o modo como as pessoas realmente falam ou escrevem e não estabelecer o que é “certo” ou 
“errado”.

Podemos chamar de gramática também o sistema de regras que cada falante retem na memória, 
e que lhe permite usar sua própria língua. Dessa forma, ele reconhece, no português, que é possível usar 
meu antes de carro e amigo, mas não antes de menina e lapiseira. Podemos falar, então, em uma gramática 
do português,  do inglês,  do russo,  do coreano,  do quimbundo,  do zulu,  do tupi  etc.,  cada uma delas 
contendo as regras que caracterizam o conhecimento linguístico dos falantes dessas diferentes línguas. A 
esse tipo de gramática, damos o nome de gramática internalizada.

As noções de “gramaticalidade”, “adequação” e “aceitabilidade”

Agora  que  você  já  conheceu  a  definição  de  gramática,  estudaremos  os  conceitos  de 
“gramaticalidade”, “adequação” e “aceitabilidade”.

Uma sentença é gramatical quando reconhecemos a sua sintaxe e a morfologia como próprias da 
gramática de nossa língua. Em outras palavras, há gramaticalidade quando, de acordo com sistema de 
regras naturais da língua que falamos, é possível observar uma disposição reconhecida gramaticalmente 
das palavras na frase e, simultaneamente, observar as funções das palavras através da sua forma – de 
“marcas” que caracterizam um verbo ou um substantivo, por exemplo.

Observe um trecho da tradução do poema Jabberwacky, de Lewis Carroll ,traduzido por Augusto 
do Campo:

Jaguadarte

Era briluz.
As lesmolisas touvas roldavam e reviam nos gramilvos.
Estavam mimsicais as pintalouvas,
E os momirratos davam grilvos. (...)

O poema “Jaguadarte” pode, a princípio, nos causar estranheza, já que possui muitas palavras que 
não fazem parte do nosso uso, pois parecem ter sido inventadas.  No entanto, algo presente nele nos 



permite  formular  suposições  quanto  ao  significado  dessas  palavras:  apesar  de  ter  palavras  que  não 
conhecemos (como lesmolisas, briluz, gramilvos), podemos afirmar que o texto está escrito em português. 
Como isso é possível? 

Em qualquer língua, existem determinadas partes da palavra que exercem uma função, apenas, 
dentro da própria língua. São chamadas de  funcionais.  Fora desse contexto de uso da língua, elas não 
possuem qualquer significado. Além das partes funcionais, as palavras possuem uma parte  lexical,  que 
remete,  esta  sim,  a  um  sentido  fora  da  própria  língua.  Para  que  uma  palavra  produza  sentido 
gramaticalmente dentro de uma língua, apenas os elementos funcionais são imprescindíveis. 

Na frase “As lesmolisas touvas roldavam e relviam nos gramilvos”, embora o falante de português 
desconheça o que sejam “lesmolisas”, “touvas”, “relviam” ou “gramilvos”, a ordem das palavras na frase 
(sujeito +  verbo + complemento)  e a  forma  das palavras,  com o acréscimo dos morfemas -a e  -s em 
“lesmolisas” e “touvas”, contribuem para o leitor descobrir que elas estão concordando entre si: o adjetivo 
concorda com o substantivo e, mais importante ainda, vem geralmente depois dele, o que permite, nesse 
caso, a maior probabilidade de “touvas” ser um atributo de “lesmolisas”. 

As desinências verbais – -avam e -iam, em “roldavam” e “relviam”, indicam sem nenhuma dúvida 
que as palavras em questão são verbos, tanto por essa forma específica quanto pela sua posição na frase,  
que se dá geralmente depois do sujeito (em síntese: “alguém” ou “algo” – lesmolisas – “fazem/faziam 
alguma coisa” – roldavam e relviam).

Dessa  forma,  embora  o  leitor  desconheça  os  significados  das  palavras,  ele  reconhece  a  parte 
funcional  e,  consequentemente,  reconhece  a  ordem,  permitindo-nos  classificar  esse  poema  como 
gramatical.

A adequação refere-se ao contexto de produção da língua: o local (um bar ou uma entrevista de 
emprego), o interlocutor (com quem se fala ou para quem se dirige), e outras variáveis como a oposição 
entre língua escrita e língua falada, pois não há correspondência direta entre ambas. Portanto, é adequado 
dizer “Me dá um maço de Marlboro” para um balconista de algum bar, embora os pronomes átonos, em 
início  de  frase,  ainda  não  sejam  aceitos  pela  gramática  normativa.  Por  outro  lado,  é  totalmente 
inadequado perguntar ao mesmo balconista: “Por obséquio, poderia dar-me um maço de Marlboro?”. Da 
mesma forma, é inadequado escrever “Os pesquisador analisou o corpus durante seis meses” em algum 
texto acadêmico (mesmo que a maioria dos falantes reproduza uma fala semelhante à frase), pois não há 
concordância  verbal  nem  nominal  entre  os  elementos  da  frase,  sendo  que  a  correta  seria  “Os 
pesquisadores analisaram o corpus durante seis meses”.

A aceitabilidade também está intimamente relacionada ao contexto e diz respeito à aceitação ou 
não aceitação de uma sentença. Retornemos a um exemplo inusitado, porém muito elucidativo: a tirinha 
do Chico Bacon do início da seção. Ainda que as palavras usadas na fala dele sejam conhecidas do leitor, a 
ordem é diversa daquela esperada por um falante de português, mas, mesmo assim, por que a fala é 
perfeitamente aceitável?

Analisando o contexto, podemos observar que o Chico Bacon não quer que sua mulher desconfie 
de seu encontro com outra pessoa e, por isso, fala algo que aparentemente não tem muito sentido – é 
agramatical,  inclusive  –  mas  que  é  aceito  pelo  interlocutor  com  o  qual  conversa.  A  aceitabilidade, 
portanto, não depende sempre da gramaticalidade, mas sim do contexto e das pessoas envolvidas no 
discurso.

As categorias gramaticais

Os  estudos linguísticos  assumem a  existência  do  que  se  convencionou chamar  de  “categorias 
gramaticais”.  Essas categorias são  marcas funcionais próprias da língua, que permitem identificar,  por 
exemplo, se uma palavra indica singular ou plural, se a referência a algo é definida ou indefinida, se o fato 
expresso em uma sentença aconteceu antes, durante ou depois de sua enunciação, entre outros aspectos. 
Através dessas categorias, você, futuramente, poderá reconhecer as propriedades distintivas das classes 





conhecido por todos os interlocutores ou quando se pretende indeterminar ou generalizar algo.
Além do gênero e da definitude, há várias outras categorias gramaticais: número, grau, tempo, 

modo, caso, pessoa, aspecto e voz.

Níveis de Análise Gramatical

Há diversos níveis para analisar gramaticalmente um discurso, desde as partes que constituem 
uma palavra até a relação de sentido contida por várias palavras em uma sentença. Estudaremos os níveis 
de análise gramatical na língua. Leia a tirinha seguinte e responda às perguntas abaixo:

1. O que pode ser percebido de interessante no nome de um dos personagens: “Queromeu”?
O nome do corrupião corrupto remete sonoramente à frase: “Quer o meu”. Como ele é caracterizado como um 
corrupião corrupto, podemos interpretar que ele deseja algo pertencente à outra pessoa: quer roubar o “meu” – o 
dinheiro, por exemplo, de todos que enunciam o seu nome.

2. Além do nome, esse mesmo personagem ainda trás outra “marca” (claro, um jogo de palavras feito pelo 
autor com certa intenção) da sua corruptibilidade. Que marca é essa e como podemos associá-la com o 
seu  caráter?
Além de o nome desse personagem ser Queromeu, ele ainda tem o “prejuízo” de ser um corrupião, um pássaro 
que, dado o contexto da tira, pode dar a impressão de um outro sentido, ligado ao seu caráter, dada a forma 
“corrupião” soar parecida com “corrupção”. 

Muitos  cartunistas  utilizam  esse  jogo  de  sons  e  formas,  como  o  da  tirinha  de  Luiz  Fernando 
Veríssimo, para produzirem efeito de humor e crítica. Como esse jogo ocorre com a segmentação das 
palavras em sons e fonemas, designamos como nível fonético/fonológico. O fonema é a menor unidade 
de  som  significativa  de  uma  língua.  Os  fonemas  não  possuem  referências  diretas  com  as  letras  do 
alfabeto, pois, dependendo da palavra, os sons das letras variam, como a letra x, por exemplo, que possui 
três sons diferentes (exercício, próximo, caixa) e a t que tem duas maneiras de ser pronunciadas em uma 
mesma palavra: tia – “tia” ou “tchia”. Há também palavras escritas de maneiras diferentes, porém com a 
pronúncia idêntica como no caso da música Cálice, de Chico Buarque:

“(...) Pai, afasta de mim esse cálice

Pai, afasta de mim esse cálice

Pai, afasta de mim esse cálice

De vinho tinto de sangue 

Como beber dessa bebida amarga

Tragar a dor, engolir a labuta

Mesmo calada a boca, resta o peito





Silêncio na cidade não se escuta

De que me vale ser filho da santa

Melhor seria ser filho da outra

Outra realidade menos morta

Tanta mentira, tanta força bruta (...)”

“Cálice” tem o mesmo som que “cale-se”, e o contexto de produção foi caracterizado por ser uma 
época muito conturbada com pouca (ou nenhuma) liberdade de expressão, a saber, a Ditadura Militar. 
Uma  vez  que  pretendia  denunciar  o  abuso,  o  autor  utilizou  um  recurso  linguístico  para  alcançar  seu 
objetivo. 

O  autor  da  propaganda  explorada  na  seção  de  Linguagem  “A  escolha  prudente”,  do  site 
Desencannes, também constrói a ambiguidade a partir dos sons da palavra “prudente” e do conjunto “pro 
dente” (na língua falada: “pru dente”), utilizando, assim, o nível fonético/fonológico.

O nível morfológico abrange as partes pelas quais as palavras são formadas – também chamadas 
de morfemas. A palavra brasileiro é formada pela raiz brasil- mais o sufixo -eiro que normalmente designa 
pessoa nascida em algum lugar, é formada por dois morfemas, portanto. Algumas palavras são formadas 
por apenas um morfema, tais como medo, prazer e perigo.

Observe atentamente a tira abaixo:

O autor dos quadrinhos acima constrói um jogo entre a palavra “repita” e o nome de um antigo 
prefeito de São Paulo, Celso “Pitta”. Como uma parte da palavra repita e o sobrenome Pitta têm o mesmo  
som, o autor da tira aproveita-se disso para conferir à palavra repitta o status tanto de um nome próprio  
quanto de um verbo, sendo que a ambiguidade ocorre no último quadrinho. Portanto, podemos afirmar 
que além do nível fonético, esse efeito também é produzido no nível morfológico. 

Se tivermos um agrupamento formado por uma ou mais palavras e ele for menor do que uma 
oração,  teremos,  então,  um sintagma.  As  relações entre  os  vários  sintagmas  reunidos  em uma  frase 
compreendem o  nível sintático.  A ordem é um fator muito importante nesse nível.  Por exemplo, nas 
frases “O cachorro mordeu a Stéfani” (1) e “A Stéfani mordeu o cachorro” (2), o grupo ‘A Stéfani’ terá 
funções sintáticas diferentes devido ao lugar ocupado em ambas: na primeira, é considerado objeto direto,  

pois ele se situa depois do verbo e, na segunda, situado antes do verbo e concordando com ele, será 
considerado o sujeito.

As relações de significados que ligam os componentes da frase fazem parte do nível semântico. 
Dessa forma, em (1)  o cachorro tem o papel de agente, já que é o elemento que executa a ação e está 
disposto antes do verbo e a Stéfani tem o papel de paciente, pois é o elemento que sofre a ação. Em (1) o 

cachorro é sujeito e agente, porém tais conceitos não são sinônimos, se analisarmos essa outra sentença 
“Stéfani foi mordida pelo cachorro”, veremos que o cachorro continua sendo o agente, embora não seja 
sujeito da oração.
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