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Linguagem, língua e fala

LINGUAGEM
Linguagem é qualquer sistema de sinais, símbolos e recursos que o ser
humano utiliza para se comunicar, isto é, para transmitir suas ideias e seus
sentimentos. De um modo geral, a linguagem verbal é a mais usada. Ela se
serve de palavras faladas ou escritas para realizar a comunicação. A linguagem
verbal não é a mesma para todos os seres humanos. Cada povo tem seu
próprio sistema vocabular e gramatical. Assim, a mesma comunicação, "Eu te
amo", é expressa de maneira diferente por vários grupos.
Inglês: I love you.
Francês: Je t'aime.
Alemão: Ich liebe dich.
ItaIiano: lo ti amo.
Espanhol: Yo te amo.

No entanto, temos também a linguagem nãoverbal, que emprega outros sinais (não a palavra)
para que aconteça a comunicação. São os sinais
de trânsito, a linguagem gestual (gestos e
expressões faciais), a linguagem dos surdosmudos, a pintura, a música, os ícones dos
computadores, etc.

O TUDO-COMUNICAR
Em geral, o que se entende por “comunicar"?
Recebo uma comunicação telefônica. Passo ou recebo uma comunicação.
Estabeleço, corto ou perturbo comunicações. Fui bem-sucedido ou não em comunicar
minhas impressões, ideias ou sentimentos aos meus pais, ao meu parceiro, ao meu
vizinho, ao público.
Comunico-me também com o universo físico através dos meus sentidos. Assim,
vejo e escuto, aprendo a arte contemporânea, que me comunica arrepios de adesão ou
desgosto, aprecio a natureza, esse mar que vejo azul, esse lago tranquilo.
Posso ainda, em alguns casos, comunicar-me com Deus ou com algum princípio
eterno supra terrestre e chegar ao êxtase, em comunicação com o absoluto. Pelo menos
penso que isso possa ocorrer...
O amor promete comunicações de fusão, assim como as fortes pulsões de ambição
ou de poder. Uma manifestação pública pode pôr-me em estado de comunicação
emotiva: um encontro, o discurso de um líder; vibro juntamente com milhares de outros
indivíduos.
Em resumo, vivo em meio a comunicações múltiplas, que distingo umas das outras
de maneira implícita. Com efeito, sei bem, sem que seja preciso explicar-me a cada vez,
que a comunicação científica de um de meus colegas a um colóquio recente é de tipo
diverso da que recebo ou me é transmitida em minha secretária eletrônica, não possuindo
tampouco a mesma intensidade da que penso ter com um amigo. Um mundo as separa;
e, contudo, eu as reúno todas sob o termo genérico de “comunicação".
Lucien Sfez. Crítica da Comunicação, Loyola.

01. O autor de "O Tudo Comunicar" se refere a várias formas de comunicação.
Cite quais são elas. E mencione algumas que você conhece.
Na comunicação, podemos combinar alguns tipos de linguagem, como no caso
do teatro (palavras, gestos, cenários, trajes, luzes e máscaras) e do Cinema
(fotogramas, palavras, música, cenários, movimento).

LÍNGUA E FALA
Língua é o código verbal pertencente a determinado grupo de indivíduos, como
franceses, japoneses, uma tribo, um grupo de jovens, etc. A língua é uma
instituição social, produzida pela coletividade e para a coletividade.
Fala é a utilização individual e concreta que cada indivíduo faz da língua. Cada
pessoa que fala ou escreve tem seu jeito próprio, particular, característico de
utilizar as palavras, as expressões e a gramática para poder comunicar suas
ideias, sentimentos e experiências. Essa maneira própria de cada um falar ou
escrever constitui, também, o que chamamos de estilo.

02. Retire do texto uma passagem em que o autor relata um ato de
comunicação verbal.

03. Além da linguagem verbal, que outros meios o ser humano pode utilizar
para comunicar suas ideias e sentimentos?

04. Você percebeu, que a linguagem é um sistema organizado (racional) de
sinais, de símbolos, para transmitir alguma ideia. Vemos abaixo duas
manchetes de jornais, porém com as palavras em desordem. Reorganize as
palavras e reconstitua as manchetes originais:
rodovia sem-terra em São Paulo Os bloqueiam I
empresarial conquista Mulher espaço no setor

05. Qual a diferença entre língua e fala?

