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A significação das palavras não é fixa, nem estática. Por meio da imaginação
criadora do homem, as palavras podem ter seu significado ampliado, deixando
de representar apenas a ideia original (básica e objetiva). Assim, frequentemente
remetem-nos a novos conceitos por meio de associações, dependendo de sua
colocação numa determinada frase. Observe os seguintes exemplos:



01. Explique, com suas palavras, o que é denotação e o que é conotação.
02. Interprete o sentido das frases abaixo reescrevendo-as no sentido
denotativo.
a) A garota está com a pulga atrás da orelha.
b) Nossa! Fulano é uma cobra!
c) Não posso fazer mais compromisso, pois estou com a corda no pescoço.
Leia o quadrinho abaixo:

A menina está com a cara toda pintada.
Aquele cara parece suspeito.

No primeiro exemplo, a palavra cara significa "rosto", a parte que antecede a
cabeça, conforme consta nos dicionários. Já no segundo exemplo, a mesma
palavra cara teve seu significado ampliado e, por uma série de associações,
entendemos que nesse caso significa "pessoa", "sujeito", "indivíduo".
Algumas vezes, uma mesma frase pode apresentar duas (ou mais) possibilidades
de interpretação. Veja:


Marcos quebrou a cara.

Em seu sentido literal, impessoal, frio, entendemos que Marcos, por algum
acidente, fraturou o rosto. Entretanto, podemos entender a mesma frase num
sentido figurado, como "Marcos não se deu bem", tentou realizar alguma coisa e
não conseguiu.

03. A pergunta de Hagar foi respondida corretamente? Explique.
04. No último quadrinho, que palavra foi usada no sentido conotativo? Que
sentido ela expressa?
Leia o quadrinho abaixo:

a) No primeiro caso, a palavra apresenta seu sentido original, impessoal, sem
considerar o contexto, tal como aparece no dicionário. Nesse caso, prevalece o
sentido denotativo - ou denotação - do signo linguístico.
b) No segundo caso, a palavra aparece com outro significado, passível de
interpretações diferentes, dependendo do contexto em que for empregada.
Nesse caso, prevalece o sentido conotativo - ou conotação - do signo linguístico.

EM RESUMO:

05. Explique o sentido da palavra “Bateria” na tirinha. E diga como você

Denotação - uso geral, comum, literal, finalidade prática, utilitária, objetiva, usual.
Ex.: A corrente estava pendurada na porta. (corrente - cadeia de metal, grilhão)
O verbo Denotar possui sentido de: Significar, exprimir, simbolizar.

chegou a esta conclusão.
06. Os provérbios são construções em que a conotação está fortemente
presente. Leia e explique a mensagem dos provérbios abaixo.
a) Uma andorinha só não faz verão
b) Nem tudo que reluz é ouro
c) Quem semeia ventos, colhe tempestades
d) Quem não tem cão caça com gato.

Conotação - uso expressivo, figurado, diferente daquele empregado no dia-adia, depende do contexto. Ex.:"A gente vai contra a corrente, até não poder
resistir." (corrente - opinião da maioria)

