Linguagem e pensamento

Capítulo 5

O QUE É UMA LINGUAGEM ?

HÁ VÁRIOS TIPOS DE LINGUAGEM

Nos permite pensar
Nos permite comunicar o pensamento
Nos permite estabelecer diálogos
Nos permite dar sentido à realidade

A verbal (oral e escrita, que se utiliza de palavras) e a não-verbal
(a linguagem do bebê, por exemplo)

é um sistema de signos: alguma coisa está no lugar de outra
(uma palavra no lugar de uma coisa, um grito no lugar da dor)

TODA LINGUAGEM POSSUI UM

Semelhança: o signo, neste caso um ícone, representa semelhança
com o objeto (desenho de um galo)
Causa e efeito: o signo, neste caso, um índice, afeta ou é afetado
pela existência do objeto (foto de um galo)
Arbitrária: o signo, neste caso, um símbolo, é arbitrário
(a palavra “galo” para representar o objeto galo)

REPERTÓRIO

Relação entre os signos, partilhados por quem as utilizam (o dicionário, por exemplo)

REGRAS DE COMBINAÇÃO
REGRAS DE USO

Como unir os símbolos de modo que sejam compreensíveis

Quais signos utilizar em determinadas situações
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CONSTRUÇÃO DA SIGNIFICAÇÃO

Como uma palavra ou frase adquire significado?

É necessário saber o contexto

A palavra tem seu contexto maior na frase

A frase tem seu contexto maior no contexto social

É preciso conhecer as situações sociais, isto é,
conhecer a cultura

HÁ DIVERSOS TIPOS DE LINGUAGEM, E TODAS OBEDECEM A PADRÕES SIMILARES PARA SUA COMPREENSÃO: A MÚSICA,
AS ARTES VISUAIS, A MODA, AS LINGUAGENS DA INFORMÁTICA
LINGUAGEM VERBAL

Sistema simbólico que se utiliza de palavras

A palavra retém em nossa memória, enquanto ideia, aquilo que já não está mais
presente na nossa visão, audição, olfato ou tato
A partir da linguagem, constrói-se a cultura

Estrutura o nosso pensamento

Função referencial: orientada para o contexto da comunicação, refere-se ao que está ao nosso redor
Função expressiva: centrada no emissor que declara sua atitude afetiva sobre o assunto do qual trata
Função fática: estabelecer, manter ou romper a comunicação
Função metalinguística: a mensagem discute o próprio código, como quando perguntamos
o que significa uma determinada palavra
Função poética: visa à mensagem em si, enfatiza sua própria forma

