


    

O sentido das palavras 
dentro de uma língua é 
construído como?



1967: Primeiro transplante de coração
O coração de uma pessoa morta palpitou pela primeira vez no peito de outro ser humano às 
5h25 de 3 de dezembro de 1967, na África do Sul. O primeiro transplante de coração, realizado 
no hospital Grote-Schuur, na Cidade do Cabo, foi bem-sucedido. O chefe da equipe era o 
professor Christiaan Barnard, então com 44 anos de idade. [...]

Louis Waskansky, de 53 anos, foi o primeiro homem a receber o coração de um estranho. [...] 
Mas Waskansky faleceu 18 dias depois da cirurgia histórica, em consequência de uma infecção 
pulmonar. 

A notícia do transplante se propagou como fogo. O acontecimento era até então inconcebível, 
revolucionário, embora há muito tempo se transplantassem rins, córneas e os ossos do sistema 
auditivo. Mas havia uma grande diferença: os obstáculos morais levantados mundo afora contra o 
transplante de coração. Ainda dominava naquele tempo a crença de que não se tratava de um 
órgão como os demais, mas o lugar da alma, o núcleo humano, o centro da personalidade. [...]
disponível em:https://www.dw.com/pt-br/1967-primeiro-transplante-de-cora%C3%A7%C3%A3o/a-340975

https://www.dw.com/pt-br/1967-primeiro-transplante-de-cora%C3%A7%C3%A3o/a-340975


Letra de “Alegria, Alegria” de Caetano Veloso
Caminhando contra o vento

Sem lenço e sem documento

No sol de quase dezembro

Eu vou

O sol se reparte em crimes

Espaçonaves, guerrilhas

Em cardinales bonitas

Eu vou

[...]

Eu tomo uma Coca-Cola

Ela pensa em casamento

E uma canção me consola

Eu vou

[...]

Por entre fotos e nomes

Sem livros e sem fuzil

Sem fome, sem telefone

No coração do Brasil

Ela nem sabe, até pensei

Em cantar na televisão

O Sol é tão bonito

Eu vou

[...]

http://www.youtube.com/watch?v=xMZ5gtVDtBc&t=80


Analisando o sentido da palavra “coração” nos textos lidos...

Ele é o mesmo nos 
dois textos?



Analisando o sentido da palavra “coração” nos textos...

No primeiro texto, “coração” aparece em seu sentido literal (denotativo) - 
como órgão do corpo, que bombeia sangue pelo corpo.

Já no segundo texto, “coração” é usada em seu sentido figurado (conotativo) - 
como parte mais central do Brasil.



O sentido pode ser:

Conotativo:

- Subjetivo e figurado
- Depende de um contexto 

específico
- Expressa o significado 

figurado da palavra

Denotativo:

- Real e objetivo 
- Sentido literal
- Expressa o significado mais 

comum da palavra



                                 Denotação X Conotação

➔ Denotação: é o significado mais usual; central de uma palavra/expressão

➔ Conotação: é o conjunto de significados e impressões que existem em uma 
forma linguística devido às formas de sua utilização na sociedade. 



           A relação entre o contexto sociocultural e a conotação

➔ Diferentes grupos sociais podem atribuir conotações 
diferentes a um mesmo termo. 

➔ Cada comunidade tem valores e costumes próprios que 
condicionam a maneira que seus membros enxergam o 
mundo - e usam e entendem os signos linguísticos; dão 
sentido às palavras e expressões.

[retomando do início da aula… A construção social, discursiva do sentido das palavras]



A relação entre o contexto sociocultural e a 
conotação - A CONOTAÇÃO É VARIÁVEL

Como reação ao discurso que responsabiliza a vítima 
pela agressão sexual sofrida, criou-se em escala global, 
um movimento que acontece até os dias de hoje e leva o 
nome Slutwalk (Marcha das Vadias, em português).

➔ Na fala machista, “vadia” assume uma conotação 
depreciativa, designando um comportamento 
social feminino tido como reprovável. 

➔ O mesmo termo, que deu nome ao protesto, é 
tomado com uma conotação positiva pelas 
manifestantes – para elas, ser vadia é não se 
submeter às imposições machistas.

As associações comuns 
que definem a conotação 
de uma palavra não são 
uniformes. Elas podem 
variar de grupo para grupo.



A relação entre o contexto sociocultural e a 
conotação - A CONOTAÇÃO É VARIÁVEL

Portanto, temos de avaliar a conotação de uma forma linguística através de elementos – 
textuais e sociais – associados a ela. Ou seja, devemos considerar o contexto intratextual 
(relação entre as partes do texto) e extratextual (cultural, social, histórico, discursivo).



1.(Enem)
A História, mais ou menos
Negócio seguinte. Três reis magrinhos ouviram um plá de que tinha nascido um Guri. Viram o 
cometa no Oriente e tal e se flagraram que o Guri tinha pintado por lá. Os profetas, que não eram 
de dar cascata, já tinham dicado o troço: em Belém, da Judeia, vai nascer o Salvador, e tá falado. 
Os três magrinhos se mandaram. Mas deram o maior fora. Em vez de irem direto para Belém, como 
mandava o catálogo, resolveram dar uma incerta no velho Herodes, em Jerusalém. Pra quê?! 
Chegaram lá de boca aberta e entregaram toda a trama. Perguntaram: Onde está o rei que acaba 
de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quer dizer, pegou mal. Muito mal. O 
velho Herodes, que era um oligão, ficou grilado. Que rei era aquele? Ele é que era o dono da praça. 
Mas comeu em boca e disse: Joia. Onde é que esse guri vai se apresentar? Em que canal? Quem é o 
empresário? Tem baixo elétrico? Quero saber tudo. Os magrinhos disseram que iam flagrar o Guri e 
na volta dicavam tudo para o coroa.

VERISSIMO, L. F. O nariz e outras crônicas. São Paulo: Ática, 1994.

Na crônica de Verissimo, a estratégia para gerar o efeito de humor decorre do(a):

a) linguagem rebuscada utilizada pelo narrador no tratamento do assunto.
b) inserção de perguntas diretas acerca do acontecimento narrado.
c) caracterização dos lugares onde se passa a história.
d) emprego de termos bíblicos de forma descontextualizada.
e) contraste entre o tema abordado e a linguagem utilizada.
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Levando-se em consideração o contexto em que o verbo “dormia” ocorre, é possível afirmar 
que ele tem conotação negativa. Isso porque, o eu-lírico da canção caracteriza como “página 
infeliz da nossa história” o tempo no qual a “nossa pátria mãe tão distraída” dormia. Ou seja, o 
eu-lírico se refere ao período da Ditadura Militar no Brasil, no qual a apatia das pessoas frente 
ao regime ditatorial é expressa na letra da música como um sono, no qual “a nossa pátria 
mãe” “dormia”.

Data de lançamento: 1980







Duas das expressões que contribuem para a construção do significado denotativo do 
vocábulo “mendigo” são: “maltrapilho avelhentado” e “figura esquálida”.

imundo, desarrumado, descuidado

A conotação de “mendigo” no poema “Vagabundo” é distinta à que o termo assume no excerto 
do romance. No trecho de “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, o vocábulo mendigo é utilizado 
em seu sentido denotativo, designando o estado de miséria em que estava Quincas Borba. Já 
no poema de Álvares de Azevedo, empregado conotativamente, o termo “mendigo” qualifica o 
eu-lírico como alguém itinerante, livre, sem lugar fixo.




