
2014 
 

 
Ao vivo – Português – Lúcia Deborah 

Linguagem e sentido: signos, linguagem verbal e não verbal 
 

Nosso mundo é feito de LINGUAGEM – imagens, códigos genéticos, cores, sons, gestos, palavras. 

Nosso mundo é preenchido de SIGNOS. Mas o que faz um sinal ser um SIGNO? 

VAMOS CONVERSAR A PARTIR DAS SEGUINTES IMAGENS E SUAS REPRESENTAÇÕES. 

 

Imagem 1 : Tradutor de sinais no funeral de Nelson Mandela.  

Ele usou gestos. Ele usou 
signos?
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Imagem 2      Imagem 3 

 

O homem Vitruviano, de Da Vinci 

 

Ideias evocadas pelas imagens : procure identificar. 

Arame farpado=...................... 

Arame virado= ....................... 

O arame farpado, em si, colocado na cerca de uma fazenda, é um signo? O que seria preciso para que ele se 
transformasse em signo? 

Arame liso X farpado....significa algo? 

Imagem 4     Imagem 5 
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Observe como sinais sem um significado convencional podem, combinados, compor um SIGNO, cujo significado é 
partilhado por um coletivo, reduzido ou não. 

Linguagem Verbal – usa palavras 

As outras pessoas veem a nossa presença, os nossos gestos, a maneira pela qual as palavras se formam nos nossos 
lábios, mas somente nós vemos a nossa vida. (Marguerite Yourcenar) 

 

Linguagem Não verbal – usa outros signos, que não as palavras 

 

Não só o mundo é preenchido de signos, como não suportamos não 
significar. Sempre procuramos atribuir/decodificar o sentido de cada 
coisa e, por vezes, “lemos” mensagens em situações/elementos que 
simplesmente não as carregam.  
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ARTE COM TERIAKI. Maria Beatriz Areal, 2013 

 

 

O SER HUMANO É INTERPRETATIVO! E criativo também, inovando nas formas de representar. 

SIGNO – ESTÁ NO LUGAR EM QUE O OBJETO NÃO ESTÁ; É UM SUBSTITUTO, CAPAZ DE 
REPRESENTAR UM OBJETO-COISA OU UM OBJETO-CONCEITO. 

 

HÁ SIGNOS QUE REPRESENTAM POR SEMELHANÇA, OUTROS POR INDÍCIOS, OUTROS AINDA POR 
SIMBOLISMO. 

Os emoticons representam por... 

As pegadas representam por... 

E a imagem a seguir? 
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LOVE 

AMOR 
AMOUR 

AMORE 
 

MESMO SIGNIFICADO, SIGNIFICANTES DIFERENTES. 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 

1. (LD) A arte moderna representou uma ruptura com modelos rígidos e tradicionais de 
construção da obra de arte, inaugurando um trânsito novo entre linguagens. 
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Assinale a alternativa em que se usa, no plano verbal, recurso semelhante ao usado pela 
artista plástica Maria Beatriz Areal, em seu “Arte com Teriaki”, reproduzido a seguir: 

 

(A) “Quero ficar no teu corpo 
Feito tatuagem 
Que é pra te dar coragem 
Prá seguir viagem 
Quando a noite vem... 

E também pra me perpetuar 
Em tua escrava 
Que você pega, esfrega 
Nega, mas não lava... (...)” (Chico Buarque) 

 

(B) “Poema tirado de uma noticia de jornal 
 
João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num 
barracão sem número 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.” 
Manuel Bandeira 
 

(C) “Para viver um grande amor 

Para viver um grande amor, preciso é muita concentração e muito siso, muita seriedade e 

pouco riso - para viver um grande amor.  

Para viver um grande amor, mister é ser um homem de uma só mulher; pois ser de 

muitas, poxa! é de colher... - não tem nenhum valor. (...)” Vinicius de Moraes 

(D) “Só a ANTROPOFAGIA nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente.  
Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os 
coletivismos. De todas as  
religiões. De todos os tratados de paz.  
Tupi, or not tupi that is the question.” Oswald de Andrade 

 
2 -  (Enem 2010)  O Chat e sua linguagem virtual 
 
 O significado da palavra chat vem do inglês e quer dizer “conversa”. Essa conversa 
acontece em tempo real, e, para isso, é necessário que duas ou mais pessoas estejam 
conectadas ao mesmo tempo, o que chamamos de comunicação síncrona. São muitos os sites 
que oferecem a opção de bate-papo na internet, basta escolher a sala que deseja “entrar”, 
identificar-se e iniciar a conversa. Geralmente, as salas são divididas por assuntos, como 
educação, cinema, esporte, música, sexo, entre outros. Para entrar, é necessário escolher um 



2014 
 

nick, uma espécie de apelido que identificará o participante durante a conversa. Algumas salas 
restringem a idade, mas não existe nenhum controle para verificar se a idade informada é 
realmente a idade de quem está acessando, facilitando que crianças e adolescentes acessem 
salas com conteúdos inadequados para sua faixa etária. 
 

AMARAL, S. F. Internet: novos valores e novos comportamentos. In: SILVA, E. T. (Coord.). A 
leitura nos oceanos da internet. São Paulo: Cortez, 2003. (adaptado). 

 
Segundo o texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos instantâneos com linguagem 
específica, uma vez que nesses ambientes interativos faz-se uso de protocolos diferenciados 
de interação. O chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma de comunicação porque  
 
a) possibilita que ocorra dialogo sem a exposição da identidade real dos indivíduos, que podem 

recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação em tempo real.    
 
b) disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos com pessoas prelecionadas por 

meio de um sistema de busca monitorado e atualizado por autoridades no assunto.  
   
c) seleciona previamente conteúdos adequados a faixa etária dos usuários que serão 

distribuídos nas faixas de idade organizadas pelo site que disponibiliza a ferramenta.  
   
d) garante à gravação das conversas, o que possibilita que um diálogo permaneça aberto, 

independente da disposição de cada participante.    
 
e) limita a quantidade de participantes conectados nas salas de bate-papo, a fim de garantir a 

qualidade e eficiência dos diálogos, evitando mal-entendidos.    
 
3- (ENEM 2015) Assinale a alternativa que sintetiza, em linguagem verbal, a essência da 
representação da imagem não verbal: 

 
(A) Segurança de si 
(B) Essência do eu 
(C) Sou loura, e daí? 
(D) Ir além de seus próprios limites 
(E) Eu te amo, Hansen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4- (Enem 2010)   
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O desenvolvimento das capacidades físicas (qualidades motoras passíveis de treinamento) 
ajuda na tomada de decisões em relação a melhor execução do movimento. A capacidade 
física predominante no movimento representado na imagem é  
 
a) a velocidade, que permite ao músculo executar uma sucessão rápida de gestos em 

movimentação de intensidade máxima.    
b) a resistência, que admite a realização de movimentos durante considerável período de 

tempo, sem perda da qualidade da execução.    
c) a flexibilidade, que permite a amplitude máxima de um movimento, em uma ou mais 

articulações, sem causar lesões.    
d) a agilidade, que possibilita a execução de movimentos rápidos e ligeiros com mudanças de 

direção.    
e) o equilíbrio, que permite a realização dos mais variados movimentos, com o objetivo de 

sustentar o corpo sobre uma base.    
5- FUVEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q.05 FUVEST - Leia este texto. 
O ano nem sempre foi como nós o conhecemos agora. Por exemplo: no antigo calendário 
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romano, abril era o segundo mês do ano. E na França, até meados do século XVI, abril era o 
primeiro mês. Como havia o hábito de dar presentes no começo de cada ano, o primeiro dia de 
abril era, para os franceses da época, o que o Natal é para nós hoje, um dia de alegrias, salvo 
para quem ganhava meias ou uma água-de-colônia barata. Com a introdução do calendário 
gregoriano, no século XVI, primeiro de janeiro passou a ser o primeiro dia do ano e, portanto, o 
dia dos presentes. E primeiro de abril passou ser um falso Natal  o dia de não se ganhar mais 
nada. Por extensão, o dia de ser iludido. Por extensão, o Dia da Mentira. 
Luís F. Veríssimo, As mentiras que os homens contam. Adaptado. 
 
 
a) Tendo em vista o contexto, é correto afirmar que o trecho “meias ou uma água-de-colônia 
barata” deve ser entendido apenas em seu sentido literal? Justifique sua resposta. 
 
b) Crie uma frase que contenha um sinônimo da palavra “salvo” (L. 4), mantendo o sentido que 
ela tem no texto. 


