
Resolução da atividade de Desenvolvimento 

a. Qual a importância dos gestos e expressões faciais para a compreensão 
das informações dadas no vídeo? 
 
Os elementos visuais produzidos pelo corpo do apresentador demonstram 
como a linguagem é muito rica e contribui para a construção dos sentidos 
na apresentação oral. Gestos e expressões faciais se aliam ao que é dito 
para dinamizar o potencial significativo do conteúdo. Como na imagem 1 
em que a boca gesticula como um sinal de negativo diante da ideia de que 
as pessoas se enganam por acreditarem que os gatos possuem 
características humanas, ou quando o enunciado cita de forma enfática “o 
gato doméstico” (imagem 5) e com o dedo levantado chama atenção para 
esta espécie, em vez do gato selvagem, assim como na sequência a 
imagem 6 mostra o dedo apontando para o chão como um ponto fixo, no 
mesmo momento em que o apresentador diz “ainda é selvagem”, essa 
estaticidade de características é reforçada pelo dedo apontado ao chão. 
Por isso, os elementos corporais apresentados valem para consolidar os 
efeitos de sentidos ditos pela fala, criando uma plurissignificação da 
linguagem para que a informação atinja seus objetivos de forma clara e 
factual, apontando verdades. 

 
 

b. As entonações utilizadas pelo apresentador implicam em algum tipo de 
efeito no conteúdo dito? Qual? 
 
Há efeitos que apenas a voz pode produzir no conteúdo dito, uma vez que 
a forma de dizer coopera com o que é dito. Assim, há efeitos de sentido 
importantes no decorrer da apresentação ligados à entonação vocal. No 
caso da imagem 4, ficam claras falas mais segmentadas ao dizer “cada 
cortina” e “cada almofada” para consolidar a atenção do leitor ao que é 
dito. Assim como na imagem 8, em que a voz mais carinhosa e infantilizada 
faz referência ao conteúdo dito “Peluda maquininha de matar”, mostrando 
uma avaliação subjetiva de como encarar os gatos em certas situações. 
Assim, essas entonação demonstram sim efeitos de sentido que buscam de 
alguma forma destacar informação, bem como avaliar pessoalmente um 
conteúdo para que ele seja melhor compreendido. 


