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RESUMO 

A importância atribuída por estudiosos da linguagem à comunicação é vasta. 

Podemos começar por referir «Linguistique et théorie de la communication» em Essais 

de Linguistique Générale (Roman Jakobson:1963) ele mesmo autor de um modelo de 

comunicação, e mais recentemente a importância atribuída à «Competência 

Comunicativa» em Nuevos Caminos en la Linguística (Guttiérrez Ordoñez, S. :2008). 

De facto, na era do EMEREC (Cloutier, J.:1975) ou do emissor/receptor, a 

comunicação audio-scripto-visual na hora dos self-media, a linguagem e a 

comunicação ganham grande relevo. Guttiérrez Ordoñez chega mesmo a distinguir três 

paradigmas da linguística, desde o tradicional, ao estrutural-generativista à linguística 

da comunicação que engloba vários aspectos, desde a pragmática, a sociolinguística, a 

psicolinguística, a análise da conversação, a semiótica, a linguística do texto, a 

linguística aplicada (lexicografia, teoria da tradução, fonética experimental, patologias 

da linguagem, planificação linguística e linguística computacional). Na perspectiva 

linguística, os factores extra-linguísticos ganham  relevo e importância, se atendermos 

ao contexto sócio-cultural, dialectal e individual, constatamos que o falante poderá 

encontrar-se exposto ao contacto de diversas línguas, diversas variedades e diversos 

estilos (Coseriu, E.: 1973). Para além destas condicionantes da comunicação, sobretudo 

na interacção face a face, interferem e ganham  relevo outros factores designados por 

elementos paralinguísticos (Baktin: 1999) aspectos prosódicos ou pausas preenchidas 

presentes em qualquer situação de fala. Estabelece-se, então uma relação ou contacto 

entre elementos linguísticos e paralinguísticos que podem  interferir na comunicação, 

segundo estudos recentes, entre 50 a 60% (Campos & Cruz.: 2008). O uso que o homem 

faz do espaço enquanto produto cultural específico foi designado, numa perspectiva 

antropológica, por proxémica (Edward T. Hall: 1963, 1966) definindo quatro tipos de 

distâncias, em sintonia com os investigadores da retórica que definiram quatro 

distâncias do discurso (Alfonso Ortega: 1994). Começa a ganhar relevo a relação do 

estudo da comunicação verbal e os aspectos cinésicos da semiótica (Birdwistell, 

R.L.:1950, 1970) ou a  comunicação não verbal, o corpo e o seu entorno (Knapp, Mark. 

L: 1980). Deste modo, concorrem factores linguísticos, extra-linguísticos, 

paralinguísticos, cinésicos da semiótica e proxémicos da antropologia na relação da 

linguagem e comunicação. 
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ABSTRACT 

The importance given to communication by language experts is great. We can 

begin by referring to «Linguistique et théorie de la communication» in Essais de 

Linguistique Générale (Roman Jakobson:1963), Jakobson himself being the author of a 

model of communication, and more recently to the importance given to the  

«Competência Comunicativa» em Nuevos Caminos en la Linguística (Guttiérrez 

Ordoñez, S. :2008). In fact, in the era of the EMEREC (Cloutier, J.:1975) or the 

sender/receiver, the audio-scripto-visual communication at the time of the self-media, 

linguistic studies which open their perspectives to dialogue with other approaches of the 

communicative phenomenon. Guttiérrez Ordoñez goes as far as distinguishing three 

paradigms of linguistics, from the traditional, through the structural-generative to the 

linguistics of communication which encompasses various aspects, from pragmatics, 

sociolinguistics, psycholinguistics, analysis of conversation, semiotics, linguistics of the 

text, applied linguistics (lexicography, theory of translation, experimental phonetics, 

language pathologies, to linguistic planning and computer linguistics). In the linguistic 

perspective, extra-linguistic factors acquire prominence and importance and, in dealing 

with the socio-cultural, dialectal and individual contexts, we notice that the speaker can 

become exposed to contact with different languages, different varieties and different 

styles (Coseriu, E.: 1973). Beyond these communication conditionings, especially in 

face-to-face interaction, other factors, the so-called paralinguistic elements (Baktin: 

1999), prosodic aspects or filled-out pauses which are present in any speech situation, 

interfere and gain importance. Thus, a relationship or contact is established between 

linguistic and paralinguistic elements which can interfere in communication by between 

50 to 60%, according to recent studies (Campos & Cruz.: 2008). The use that man 

makes of space as a specific cultural product was termed, in an anthropological 

perspective, as proxemics (Edward T. Hall: 1963, 1966), defining four types of distance, 

in harmony with rhetorics researchers who defined four distances of discourse (Alfonso 

Ortega: 1994). This begins to give prominence to the relation between the study of 

verbal communication and the kinesic aspects of semiotics (Birdwistell, R.L.:1950, 

1970), or non-verbal communication, the body and its environs (Knapp, Mark. L: 1980). 

In this way, linguistic, extralinguistic and paralinguistic factors, as well as kinesic 

factors of semiotics and the proxemic factors of anthropology get into play in the 

relation of language and communication. 

 

 

KEY WORDS 

Linguistic behaviour, phonemes and phones, situational context, proxemics, paralinguistic elements, kinesics  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Pretendemos, no presente estudo, focar o problema, considerando o aspecto 

fonético-fonológico ou o universo fónico da comunicação, da estreita relação, entre 

outros diversos aspectos, envolvendo a língua materna, neste caso a língua portuguesa, e 

a comunicação com os quais os fones ou fonemas e a voz se relacionam, que são os 

factores extra-linguísticos ou sócio-culturais, na dupla articulação da linguagem, a 

própria relação do fone ou fonema com o discurso e a proxémica ou distância cultural 

do discurso;  do movimento do corpo, da linguagem não verbal ou o comportamento 

cinésico e das qualidades da voz e da prosódia ou traços supra-segmentais, designados 

por elementos paralinguísticos, que ganham importância na língua materna e 

comunicação, sobretudo na comunicação face a face, e não os aspectos teóricos dos 

diferentes modelos de comunicação. 

No universo fónico da comunicação, os aspectos fonéticos na linguística da 

comunicação, como preconizada por Salvador Guttiérrez Ordoñez, que confere especial 

incidência à competência comunicativa, os elementos linguísticos em questão são 

sobretudo os fones e os fonemas, situando-nos na perspectiva saussureana da fala ou da 

língua, unidades mínimas distintivas e sucessivas, segundo a corrente europeia da 

linguística funcional, de acordo com André Martinet ou Jorge Morais Barbosa, ou 

segmentos, segundo a corrente americana, classificados classicamente como traços 

pertinentes articulatórios (Martinet, A.: 1967) ou traços distintivos articulatórios 

(Chomsky e Halle: 1968) ou ainda traços acústicos em Preliminaries to Speech Analysis 

(Jakobson, Fant e Halle: 1952). 

Considerando a clássica dupla articulação da linguagem (Martinet: 1967) a 

primeira articulação é a das unidades significativas ou monemas e a segunda articulação 

a das unidades mínimas distintivas e sucessivas, ou fonemas, teoria também aplicada ao 

português (Barbosa, J. M.: 1965,1994).  

Contudo, os níveis fonético e fonológico são relativos, pois, na realidade ambos 

se implicam numa dimensão fonético-fonológica; isto é, simultaneamente individual 

(fala) e colectiva (língua). Os fonemas, no aspecto fonético-fonológico, como elementos 

linguísticos, dependem também de factores extra-linguísticos (Coseriu, E.: 1973) ou 

sócio-culturais, existindo, em muitos casos, a relação entre um fonema e um estatuto 

sócio-cultural do falante, sobretudo na variação dialectal.   
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O próprio movimento do corpo pode configurar uma linguagem não verbal, ou 

um comportamento não verbal, perspectivado pela semiótica (Ekman, P. e Friesen: 

1969) ou comportamento cinésico (Knapp, L. M.:1980), gestos, movimentos corporais 

com a intenção de comunicar em paralelo com a linguagem verbal articulada e mesmo 

reforçá-la, sinais não verbais; também assinaladas com grande pertinência em retórica e 

comunicação, a linguagem do corpo e os signos não verbais (Ortega Carmona, A. 

:1993).  

No universo fónico da comunicação, a voz, ou os fonemas, ou os fones, como 

elementos linguísticos da linguagem humana na comunicação verbal articulada, 

relacionam-se com um contexto muito mais lato que chega ao próprio discurso e dele 

recebe influências. 

Recebe influências da proxémica, em termos antropológicos. Deste modo, o 

conceito da antropologia, como proxémica (Hall, E. T.: 1963, 1966) aplicado para 

descrever o espaço pessoal de indivíduos num  meio social ou o uso que o homem faz 

do espaço enquanto produto cultural, relaciona-se, em retórica e comunicação, com a 

distância ou zonas do discurso para o espaço da comunicação que se orienta segundo o 

número de assistentes e a amplitude dos lugares, definindo, na perspectiva da retórica, 

quatro zonas do discurso (Alfonso Ortega: 1993). 

O modo como se diz ou comunica algo, as qualidades da voz, a altura, o ritmo, a 

articulação, a dicção, pausas, variações de entoação ou traços supra-segmentais 

constituem o que se designa por paralinguagem (Trager, G. L: 1958). Os elementos 

paralinguísticos, a par dos elementos linguísticos, são também de grande relevância. 

Tivemos, como trabalho prévio, a observação e tratamento de dados já 

recolhidos em trabalho de campo, com registos de variações dialectais, sobretudo na 

área dos dialectos transmontanos e alto-minhotos, para a variação linguística, dando 

seguimento a trabalhos por nós já anteriormente realizados, a observação de diversas 

situações de comunicação, o trabalho experimental nas próprias aulas e a análise de 

alguns estudos especializados. 

A importância da diferente articulação dos conhecimentos teóricos sobre 

fonética e fonologia, dos fones e dos fonemas, com outros aspectos relevantes; sejam os 

factores extra-linguísticos ou sócio-culturais, seja a relação da fonia da linguagem e o 

discurso ou a importância da proxémica ou distância do discurso, sejam os aspectos dos 

movimentos e posturas corporais ou comportamento cinésico, sejam os elementos 

paralinguísticos da voz; o reconhecimento da importância do envolvimento deste todo 
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na comunicação, da linguagem e da paralinguagem, constitui o principal propósito do 

presente estudo. Por outras palavras, relacionar todos os aspectos focados, aspectos 

linguísticos e extra-linguísticos, da linguagem e da paralinguagem, proxémicos, 

cinésicos que se envolvem e implicam directa ou indirectamente na comunicação. 

Deste modo, esperamos acrescentar um humilde contributo para que os estudos 

linguísticos, sendo a linguagem humana verbal articulada a base da comunicação, 

tenham uma maior abertura à comunicação e prestem a devida atenção a outros aspectos 

que acabam por interferir nos próprios factores linguísticos e na própria comunicação, 

ou o reconhecimento da importância de ambas, nesta era já definida como a do 

EMEREC (Cloutier, J.:1975), ou do emissor/receptor, e onde, por vezes, a língua 

materna, neste caso a língua portuguesa, está directamente envolvida. 

1. LINGUÍSTICA E COMUNICAÇÃO 

No universo fónico da comunicação, os traços distintivos, ou distintivos e 

sucessivos, que se prendem com as características do código linguístico, são 

efectivamente uma realidade presente na comunicação falada. 

A selecção que está na base da transmissão da informação não é arbitrariamente 

seleccionada. A selecção, seja para o emissor seja para o receptor, prende-se com 

escolhas do destinatário da mensagem relacionadas com sugestões do contexto 

verbalizado ou não verbalizado. 

No interaface fonético-fonológico, considerando o nível de fala, o emissor codifica 

a mensagem e pode incluir entoações pausas ou gestos para serem descodificados pelo 

receptor ou conferir características diferentes ou peculiares à mensagem.  

No processo de comunicação, os elementos linguísticos podem eles mesmos sofrer 

uma transformação, considerando a perspectiva sincrónica e a dinâmica do discurso. A 

transmissão do código pode conhecer transformações na própria relação com a 

comunicação. 

 Este facto implica uma atenção conjunta da linguística e da comunicação, 

refutando uma concepção tradicional estática. Deste modo, «Le code convertible de la 

langue, avec toutes ses fluctuations de sous-code et de toutes les chamgements qu’il 

subit continuellement, demande à être décrit systématiquement et conjointement par la 

linguistique et la théorie da la communication. Une vue compréhensive de la synchronie 

dynamique de la langue, implicant les coordonnés spatio-temporelles, doit remplacer le 
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modèle traditionnel des descriptions arbritrairement limitées à l’aspect statique» 

(Jakobson, R.:1963, 92). Eis, portanto, uma clara alusão de Roman Jakobson à descrição 

sistemática e conjunta da linguística e da teoria da comunicação, considerando as suas 

diferenças. 

O aspecto da comunicação, e sobretudo da competência comunicativa, tem vindo 

a merecer a atenção de alguns linguistas actuais, apresentando novas propostas para a 

linguística, não anulando, naturalmente, as clássicas e tradicionais. 

 Trata-se, por exemplo, de Nuevos Caminos en la Linguística - Aspectos de la 

Competencia Comunicativa – (Guttiérrez Ordoñez, S.: 2008) considerando que as novas 

disciplinas surgidas nos anos sessenta , em seu entender, não anularam as investigações 

precedentes dos paradigmas dos modelos estrututural e generativista mas que 

assimilaram muitas das suas investigações num âmbito mais amplo e, «como 

consecuencia, se viene gestando un nuevo paradigma que hemos dado en denominar 

linguística de la comunicación» (Guttiérrez Ordoñez, S.: Idem, 7). 

 Entre essas novas disciplinas que se interessam pelo fenómeno comunicativo, 

em seu entender, são a pragmática, que se interessa pelo uso da linguagem e toma em 

conta todos os factores do circuito da comunicação, a sociolinguística com as variações 

da dimensão social, a psicolinguística, com explicações da aquisição das linguagem, a 

análise da conversação, como uma área configurada de organização do discurso, a 

semiótica, que estuda a significação em si mesma e nas suas relações com todos os 

processos comunicativos, a linguística do texto, que parte da hipótese de que sobre o 

enunciado existe uma organização que tem a ver com o enunciado e o texto, a 

linguística aplicada que conseguiu grandes desenvolvimentos em áreas como a 

lexicografia, a teoria da tradução, a fonética experimental, a patologia da linguagem, a 

planificação linguística e a linguística computacional. Em conclusão, atribui grande 

importância à competência comunicativa: 

«que abarca todos aquelles conocimientos que le son necessários al individuo 

para desarollar no solo enunciados gramaticalmente bien construídos 

(competência linguística, sino mensajes apropriados a las circunstancias de uso y 

apropriados a los fines para los que se los construye. La competência 

comunicativa transciende los limites del âmbito en el que desarrollaban los 

análisis estructuralistas y generativistas (linguística inmanente) para incorporar 

e integrar dimensiones olvidadas, pero necessarias en la comunicación. 

Dividimos la competência comunicativa en três niveles: 
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a)Competencia linguística (sintáctica, morfológica, fonológica y semântica). 

b)Competencia periférica (sociolinguística, cultural, psicolinguística, textual y 

conversacional). 

c)Competencia pragmática (o semiótico-pragmática)» (Guttiérrez Ordoñez, S.: 

Idem).  

Fica claro, tal como em Roman Jakobson, a importância atribuída à linguística e à 

comunicação e a diferença entre a linguística ou “competência linguística” e teoria da 

comunicação, ainda que existam aspectos de enriquecimentos recíprocos. 

Jakobson reconhece que « a descoberta progressiva, pela Linguística, de um 

princípio dicotómico, que está na base de todo o sistema dos traços distintivos da 

linguagem, foi corroborada pelo facto de os engenheiros de comunicação empregarem 

signos bináros. (binary digits, ou bites, pala usar a “palavra-valise” como uma 

unidade de medida»…«Tão logo se procurara “o meio de reconhecer universais pelos 

seus invariantes”, e se esboçara uma classificação de conjunto de traços distintivos, 

com base nesses princípios, o problema de traduzir os critérios propostos pelos 

linguistas numa “linguagem matemática e instrumental” foi imediatamente suscitado 

por D. Gabor em suas conferências sobre teoria da comunicação» (Jakobson, R: 1995, 

74).  

2. VARIAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Uma língua viva tem  uma dinâmica activa que inclui a variação. A este respeito 

tornou-se clássico o conceito de arquitectura linguística em oposição à de simples 

estrutura. O conhecimento de uma língua viva, tendo também em atenção a 

comunicação ou a criação literária, passa pelo conhecimento do dialecto materno, da 

norma e de um número mais ou menos alargado de outros dialectos. São os conceitos de 

língua funcional e de variação diatópica (Coseiu.E.:1973). Uma língua histórica não é 

um só sistema mas um diassistema, «un conjunto más o menos complejo de “dialectos”, 

“niveles” y “estilos” de lengua»…«en cada dialecto pueden comprobarse diferencias 

diastraticas y diafásicas (y, por tanto, niveles y estilos de lengua» (Coseriu, E.1981, 

306-307). A competência comunicativa implica, desde logo, a competência linguística 

quanto à sua variação e o conhecimento mais ou menos alargado do diassistema. Em 

cada registo diatópico, diastrático ou diafásico interferem factores extra-linguísticos ou 

sócio-culturais.  
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3. ZONAS NO DISCURSO – DISTÂNCIA OU PROXÉMICA.    

A pronúncia do discurso, designada por acção por diversos teóricos, considera o 

conjunto da voz e gesto. Um dos primeiros aspectos a ter em conta é a distância que 

define zonas do discurso. «La distancia para el espacio de la comunicación se orienta 

en Retórica según el número de asistentes y la amplitud de los lugares. Distinguimos a) 

la distancia íntima, en la que solo se dan mensajes u órdenes a personas vinculadas en 

colaboración muy personal (0,5 m), b) personal, entre 0,5 – 1,5 m, cuando se abla a 

pocas personas en pequeño comité, c) sociocomercial, a la cual asisten no más de seis 

personas com su distancia ideal de 1,5 a 3 m., d) la de discursos, conferencias, etc., en 

la que quien habla al público debe distar de la primera fila de oyentes unos três metros 

al menos» (Ortega, Alfonso: 1993, 179). 

Estas quatro zonas do discurso, propostas em retórica por Alfonso Ortega, 

radicam no conceito de proxémica ou espaço cultural e pessoal, fixado pelo antropólogo 

norte-americano Edward Hall no livro The Hidden Dimension (1966), no estudo do uso 

humano do espaço dentro do contexto de cultura. Hall demonstrou que a distância social 

entre os indivíduos pode ser relacionada com a distância física, distinguindo também 

quatro distâncias: a distância pessoal (de 45 a 120 cm), a distância social (de 120 cm a 

210 cm), a distância íntima (de 0 a 45 cm) e a distância pública ( de 4 a 8 metros ou 

mais).  

Os diferentes aspectos da proxémica podem também ser interpretados pela 

semiótica como manifestações diferentes segundo culturas diferentes, « le caractère à la 

fois inconscient et arbritaire de toutes manifestations proxémiques» (Bellenger, l.: 

1987, 53) na simbólica da comunicação social (Giraud, P: 1980) que «traverse la parole 

et donne sa singularité à l’expression orale de tout individu» (Bellenger, l.: idem, 

ibidem), posicionando a fala em quatro zonas do discurso como já anteriormente 

referidas. 

4. A VOZ E O GESTO 

Segundo Alfonso Ortega, «la pronunciación del discurso es denominada “acción” 

por la mayoría de los tratadistas. Sin embargo, el primer nombre – “pronunciación” – 

se refiere a la voz, el segundo – “acción” – al gesto» (Ortega, A.: 1994, 143).  

A cinésica, palavra originária do grego kinésis, refere o movimento do corpo e da 

alma, «étudie le langage non-verbal, c’est à dire tous les gestes et mimiques utilisés 
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comme signes de communication soit en eux-mêmes, soit superposés au langage 

articulé» (Bellenger, L.: idem, 48). 

Foi o americano R. L. Birdwhistell que, em 1950, tentou conceber e definir uma 

ciência dos gestos corporais e mímicas faciais que definiu como «kinesics», 

posteriormente desenvolvida como linguagem do corpo, e relacionada, pelos retóricos e 

teóricos da comunicação, à voz. 

É esta sobreposição dos gestos à linguagem articulada, sobretudo no aspecto 

fonético-fonológico, elementos claramente linguísticos, que nos interessa salientar. Na 

comunicação, os olhos e as mãos também “falam”. Trata-se da relação entre a 

comunicação verbal articulada e a comunicação não verbal que se implicam e 

condicionam, a ponto de «algunos de los más notables investigadores ligados al estudio 

del comportamiento no verbal se niegan a separar las palabras de los gestos, razón por 

la cual utilizan las expresiones más generales de comunicación o interacción cara a 

cara» (Knapp, Mark :1982, 15). 

Os gestos e os signos não verbais têm um significado também relacionado com as 

diferentes culturas. Considerando os braços, as mãos e o rosto, na pronúncia do 

discurso, Alfonso Ortega apresenta 24 signos não verbais principais fazendo 

corresponder o gesto ao significado (Ortega, Alfonso.: idem, 163-164). 

5. LINGUAGEM E PARALINGUAGEM 

No universo fónico da comunicação, relacionam-se elementos linguísticos com 

elementos paralinguísticos. A paralinguagem  refere-se ao modo como se diz algo e não 

ao que se diz, pode conter aspectos de sinais vocais não verbais existentes no 

comportamento comum da fala que podem interferir activamente no significado e na 

comunicação. 

Constituem os elementos paralinguísticos; em primeiro lugar, as qualidades da 

voz, tais como o registo da voz, a altura, o ritmo, o tempo, aspectos de dicção, a 

articulação, entoação ou traços supra-segmentais, a ressonância o controlo da glote, o 

controlo labial da voz; em segundo lugar, as vocalizações que incluem dois aspectos: os 

caracterizadores vocais como o sorriso, o suspiro, o bocejo, a rouquidão e os 

qualificadores vocais, como a intensidade da voz muito forte ou muito suave, a altura, 

excessivamente aguda ou grave, o arrastar das palavras e em terceiro lugar os 
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segregadores vocais como por exemplo «hum», «m-hmm, «ah», «uh» ou pausas 

preenchidas (Trager, G.L.:1958). 

Num recente estudo sobre Levantamento dos Elementos Paralinguísticos de Fala 

Espontânea, uma proposta preliminar de uma anotação padrão (Campos, J. C. & Cruz, 

R. C.:2008), de entre os segregadores vocais foram seleccionados 03 (três) elementos 

paralinguísticos do português regional espontâneo do Brasil «uhnhun», «ah» e «pausa 

preenchida» para 59 (cinquenta e nove ocorrências). Procedeu-se à segmentação dos 

fragmentos sonoros no programa PRAAT. Considerando só os aspectos prosódicos, fez-

se a análise acústica dos parâmetros de duração e frequência fundamental (F0). Os 

resultados demonstraram «uma estreita  relação entre os parâmetros físicos observados 

na realização dos elementos paralinguísticos descritos e seu efeito de sentido» 

(Campos, J. C. & Cruz: idem.). O que nos interessa salientar, neste caso, é a importância 

das funções exercidas pelos elementos paralinguísticos bem como os efeitos de sentidos 

destes nos contextos em que se realizam, ou como os elementos paralinguísticos podem 

estar tão relacionados com os elementos linguísticos, seja na qualidade da sua realização 

fonética ou nas suas diversas nuances de entoação, pausa ou altura.. 

 

CONCLUSÃO 

Considerando as humanidades e a comunicação, nos contornos das ciências da 

linguagem e da comunicação, e mais especificamente os fones ou fonemas ou o 

universo fónico da comunicação, tendo em atenção, neste caso, a língua portuguesa 

como língua materna e a comunicação, o conhecimento linguístico, por si só, é 

importante. 

Contudo,  a importância da relação entre  linguística e a comunicação foi desde cedo 

assinalada (Jakobson, R.: 1963), sendo o próprio Jakobson autor de um modelo de 

comunicação, e reforçada actualmente pela «competência comunicativa»  (Guttiérrez 

Ordoñez, S.: 2008). 

Os fones ou os fonemas, no aspecto fonético-fonológico, dependem  também de factores 

extra-linguísticos ou sócio-culturais que vão originar a sua variação linguística 

linguística (Coseriu, E.: 1973). 

Estudos de antropologia (Hall, E. :1963,1966) sobre o uso que o homem faz do espaço 

enquanto produto cultural, definido como proxémica, estabeleceram 04 (quatro) 

distâncias, aspectos da proxémica também estudados pela semiótica (Bellenger, L.: 

1987) ou a simbólica da comunicação social (Giraud, P. : 1980), dialogam com a 
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retórica em que os elementos linguísticos estão integrados no discurso e estabelecem 

entre si zonas do discurso em 04 (quatro) distâncias, distância íntima até 0,5 m, 

distância pessoal de 0,5 a 1,5 m, sócio-comercial de 1,5 m a 3 m e distância de 

conferências superior a 3 m (Ortega Carmona, A.: 1993). 

Outra cumplicidade também interessante é a destes elementos linguísticos com os 

signos não verbais ou o comportamento cinésico (Knapp, M.: 1980), signos não verbais 

que se relacionam com os signos verbais e que, na pronúncia do discurso, se denomina 

acção, em que pronúncia se refere mais à voz; e acção, ao gesto (Ortega, Alfonso.: 

1993). 

A cinésica, ou os signos não verbais, estão relacionados com diferentes culturas. 

Contudo, e finalmente, outros aspectos vêm interferir nesta tão complexa teia de 

relações da linguagem com a comunicação, é a paralinguagem ou os elementos 

paralinguísticos  (Trager: 1958) considerando as qualidades da voz, as vocalizações, os 

qualificadores vocais e os segregadores vocais. A importância dos elementos 

paralinguísticos (Baktin, M.: 1999) inclui o facto de poderem  interferir no sentido 

(Campos e Cruz: 2008). 

Portanto, em língua materna, os elementos linguísticos, na dinâmica activa da 

comunicação, em muito se relacionam ou até se transformam em contacto com 

elementos extra-linguísticos ou sócio-culturais, elementos proxémicos da semiótica, 

cinésicos, da comunicação não verbal, da retórica e da entoação ou traços supra-

segmentais paralinguísticos.  

Nada é estanque na complexidade humana. E a linguagem, «é a casa do ser» 

(Heidegger: 1947).  
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