
 

 

Tarefa 18 professor Rogger 
 

Análise do uso da linguagem 
 

Interpretação - Rogger 
 
Leia um trecho de uma entrevista com a atriz juvenil Larissa Manoela, realizada pela revista todateen: 
 
Você é bem ligada em moda, né? Qual item mais curte comprar? 
(risos) Vou falar três. Sapatos, gosto muito e eu tenho uma coleção. Adoro bolsa, tenho várias e logo mais 
sairá uma linha da Larissa Manoela, mega a minha cara e com meu toque. E perfume, amo perfume e também 
coleciono. Gosto muito de ser feminina, ter as coisas que as meninas da minha idade têm e gostam de usar. 
 
Como foi realizar o seu sonho da festa de 15 anos? 
Conquistei algo que eu sempre quis e foi uma das melhores coisas que já me aconteceu. É um momento único, 
especial, marcante e que jamais vou esquecer. Fazer 15 anos é tão gostoso! Tudo tinha um pouquinho de mim, 
a questão do conto de fadas e de princesa, além de reunir os meus principais trabalhos: A Noviça Rebelde, O 
Palhaço, Carrossel e Cúmplices. Saiu tudo como planejado, foi perfeito. 
 
Deixe uma mensagem para as leitoras da todateen! 
Eu quero agradecer a todas as teens (risos) que me acompanham, fico muito feliz com a galera que curte meu 
trabalho. Gosto muito da todateen, leio também, tenho várias em casa e adoro os testes. A revista tem super a 
minha cara. Então, eu quero agradecer o carinho de todas e dizer que vocês são maravilhosas. 

NEGRETI, Natália. Entrevista com Larissa Manoela. todateen, 30 de maio de 2016. Disponível em: <http://todateen.com.br/ toda-diva-it-
girl/entrevista-com-larissa-manoela/>. Acesso em: 17 nov. 2017. 

 
01. Hoje em dia, grande parte das entrevistas é feita via e-mail. O entrevistador envia as perguntas e o 

entrevistado responde por escrito. No entanto, esse não foi o caso da entrevista apresentada. Justifique 
essa afirmação. 

 
02. Larissa Manoela, por ser uma adolescente, tem uma fala típica desse grupo social. 

a) Retire um trecho do texto que comprove a manifestação da variação social em seu discurso. 
b) A fala da garota está inserida em uma entrevista oral que foi transposta para a linguagem escrita. 

Considerando a origem da atriz, deduz-se que ela tem acesso ao estudo sistemático da norma-padrão. 
No entanto, verificamos alguns desvios da norma e um alto grau de informalidade. Retire do texto um 
exemplo que justifique essa afirmação. 

c) Por que esse registro informal não é inadequado ao contexto comunicativo? 

 
 
03. Nós vimos que a escrita não tem replay; logo, para garantir o entendimento do leitor, ela tem de prezar 

pela organização e pela clareza. Na charge acima, o menino tem uma impressão negativa das pessoas 
daquele estabelecimento por não ter entendido o significado da placa. 
a) O que ele entendeu? 
b) Considerando o contexto da mensagem na loja, reescreva a frase sem gerar dupla interpretação. 
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04. Caso se tratasse de uma situação de comunicação oral entre a vendedora da loja e um cliente, no 
momento do pagamento, essa mesma frase provavelmente seria compreendida corretamente. Explique por 
quê. 

 

 
 
05. Para entender o segundo quadro da tirinha acima, em que não há fala nos balões, é preciso ter em vista a 

comunicação anterior entre Anjinho e Cebolinha. Isso porque o gênero tirinha reproduz, por meio da 
imagem, uma situação de comunicação oral. Explique qual foi a informação implícita compreendida por 
Cebolinha. 

 
06. A informação implícita no contexto fica evidente quando Cebolinha olha para Anjinho. 

a) Quais são os recursos gráficos usados para representar o que foi compreendido por Cebolinha? 
b) Escreva uma frase que comunique a informação do último quadrinho. 

 
07. Nem todas as palavras da fala de Cebolinha estão registradas em conformidade com a escrita 

convencional. Explique por que isso acontece e indique qual foi o recurso empregado para sinalizar essa 
diferença entre a fala e a escrita. 

 
08. Nas redes sociais, os memes reproduzem, por escrito, expressões ou frases que seriam faladas. Esse 

recurso pode ser empregado em algumas situações comunicativas que dependam de informações implícitas 
entre os falantes, conferindo maior sentido à frase utilizada por quem fez a postagem. 

 

 
 

a) Cite duas situações diferentes que seriam propícias a essa postagem. 
b) Quais foram os recursos que o meme explorou nas linguagens verbal e visual para representar a fala? 

 


