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Você já parou para pensar nas múltiplas faces de que se reveste uma língua? Há 
muitas e específicas formas ou faces como se fossem roupas, são formas de dizer, próprias 
a todas as circunstâncias:  a língua regional,  a  língua histórica,  a língua dos diferentes 
níveis sociais,  a língua da literatura, a língua da gíria,  a língua dos povos, a língua da 
propaganda,  a  língua  das  artes,  a  língua  das  profissões,  a  língua  técnica,  a  língua 
interpessoal,  a  língua  familiar,  a  língua  pessoal,  enfim,  é  impossível  haver  entrave  à 
comunicação, quando o veículo é a língua, além do que, ela pode ainda ser uma língua 
falada, escrita ou emocional com a qual as pessoas interpretam, na intimidade, o que o 
outro intenciona dizer, ainda assim, a língua não é absoluta na comunicação.

"Não tenha medo da sua língua". Veja que uma frase como essa pode ter muitos 
contextos: "Não tenha medo da Língua Portuguesa", "Não tenha medo de falar a verdade", 
"Não tenha medo de falar mentira", "Não tenha medo da sua careta", enfim, o sentido do 
que se diz  resulta da sintonia  do indivíduo com ele  mesmo e com a sociedade.  Todo 
sentido é contextualizado, para haver texto basta que haja uma situação de mensagem, um 
contexto, não necessariamente uma palavra. Hoje, aparece na TV um pássaro que pousa 
em um aparelho de som, que está reproduzindo uma linda música clássica. Essa imagem 
tem um texto e não houve uma palavra sequer, porém no dia seguinte, centenas daqueles 
aparelhos serão vendidos.

A língua tornou-se apenas um, dentre os componentes da comunicação. Isso não 
significa que ela perdeu o seu valor. Não, é o contrário, comunicar-se por meio da língua 
passou  a  ser  mais  uma  opção.  Desse  modo,  ao  utilizá-la  tenho  que  agir  de  forma 
diferenciada para provar que estou realmente fazendo a melhor opção. A minha linguagem 
tem que ser direta, objetiva, sintética e, mais do que tudo, atraente.

Então?! Já imaginou como é agradável saber escrever com clareza e simplicidade? 
Este, aliás, é um grande desafio que você tem pela frente. Houve um tempo em que se 
comunicar  era "escrever  bonito  e difícil",  hoje  não,  essa mentalidade mudou,  pensa-se 
muito  no  "escrever  bem",  dizer  sem  rodeios  e  conquistar  o  leitor  que  é  um  terrível 
imediatista.  

Aprenda a gostar de Gramática, é muito bom escrever com segurança e "melhorar 
seu próprio texto".  Com certeza não custa tanto assim porque é como uma conquista, 
muitos já conseguiram, por que não você? É só aprender a gostar de ler e dedicar-se aos 
exercícios com paciência e perseverança. Você conhece alguém que tenha obtido prejuízo 
com a leitura e o estudo? Em geral as pessoas dedicadas é que são bem sucedidas. É até 
meio estranho alguém dizer que "não gosta de português", a língua que se aprende desde 
o  útero  materno  e  que  provavelmente  transportará  as  intenções  das  nossas  últimas 
palavras. "Não gostar de português", mesmo que seja aquele que nasceu em Portugal, 
continua não sendo uma boa idéia.

01. A palavra “essa”, da oração: “uma frase como essa pode ter muitos contextos” (linhas 10-
11), faz referência à frase “...não tenha medo da sua língua”. 

02. Encontramos o  que  presente na oração grifada abaixo.  Podemos dizer que essa palavra, 
assim como aparece na oração, tem como classe gramatical o pronome relativo.  Veja que uma 
frase como essa pode ter muitos contextos. (linhas 10-11)



03. No 2o parágrafo, encontramos muitos sentidos para a frase: "Não tenha medo da sua língua".  
Veja-os a seguir  e você concordará que em nenhum deles a palavra “língua” aparece com o 
sentido de idioma:  "Não tenha medo da Língua Portuguesa", "Não tenha medo de falar a 
verdade", "Não tenha medo de falar mentira", "Não tenha medo da sua careta". 

04. Se trocássemos a expressão “do que”, por “daquilo que” na oração seguinte: ...sentido do 
que se diz resulta da sintonia (linhas 12-13), em nada se modificariam o sentido e a correção 
gramatical da referida oração. 

05. Por três vezes, seguidamente, aparece no 2o parágrafo o verbo “haver”, nos três casos ele 
pode ser substituído pelo verbo “existir”. Ao substituí-los e se passarmos as orações para o plural, 
na hora da substituição, poderemos perfeitamente colocar o verbo “existir” para o plural. 

06. Considerando a mesma situação do item anterior (questão 5) sobre o verbo “haver”. Agora, no 
caso de não o substituirmos por “existir” mas apenas passarmos a oração para o plural, é claro 
que esse verbo também irá para o plural. 

07. A conjunção “E” na oração seguinte: "...da sintonia do indivíduo com ele mesmo e com a 
sociedade" (linha 13) permite estabelecer um sentido de inclusão entre “indivíduo” e “sociedade” 
que se referem à “sintonia”. 

08.  Em:  "...pousa  em  um  aparelho  de  som,  que  está  reproduzindo  uma  linda  música 
clássica" (linhas  15-16)  identificamos  um  pronome  relativo,  que  encabeça  uma  oração  de 
contexto explicativo, para o sentido da oração que lhe é anterior. 

09. Ficaria mantida a perfeita correção gramatical, ao substituirmos a oração (oração adaptada): 
"centenas  daqueles  aparelhos  são  vendidos" (linhas  17-18),  por  uma  outra  equivalente: 
Vendem-se centenas daqueles aparelhos. 

10. Quando o texto diz, nas linhas 13-14, que:  "Todo sentido é contextualizado, para haver 
texto basta que haja uma situação de mensagem", podemos concluir que em uma propaganda 
de TV, na qual não haja palavras mas apenas imagem e som, temos contexto e portanto temos 
texto. 
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