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A comunicação ocorre quando interagimos com 
outras pessoas utilizando a linguagem.

Interações: palavras, gestos, movimentos, 
expressões faciais. Tudo é linguagem.

Linguagem é um processo comunicativo pelo qual 
as pessoas interagem entre si.

 Linguagem verbal – falada ou escrita.

 Linguagem não verbal – música, dança, mímica, 
pintura, fotografia, escultura etc.

 Linguagem mista – histórias em quadrinhos, 
cinema, teatro, programas de TV.

 Linguagem digital – Combinações de números 
que permite armazenar e transmitir informações 
em meios eletrônicos.



Interlocutores são as pessoas que participam 

do processo de interação por meio da 

linguagem.

 Locutor/Emissor – Aquele que fala, que 

pinta, que compõe uma música, que dança.

 Locutário/Receptor – Aquele que recebe a 

linguagem.

Código é um conjunto de sinais convencionados 

socialmente para a construção e a 

transmissão de mensagens.

(Língua portuguesa, sinais de trânsito, os 

símbolos, código Morse, as buzinas etc.)





Língua é um código formado por signos 

(palavras) e leis combinatórias por meio do 

qual as pessoas se comunicam e interagem 

entre si.



Variedades linguísticas são as variações que 

uma língua apresenta, de acordo com as 

condições sociais, culturais, regionais e 

histórica em que é utilizada.

 Variedade padrão/Língua padrão/Norma 

culta – É a variedade de maior prestígio 

social.

 Variedades não padrão/Língua não padrão –

São todas as variedades linguísticas 

diferentes da padrão.



 Variação histórica – Modificações que as 

palavras, a grafia e muitas vezes o 

significado das mesmas sofreram com o 

tempo.

 Variação geográfica – Mudanças de 

significado ou de escrita que as palavras 

sofrem de lugar para lugar, de região para 

região. 

 Variação Sociocultural – Quando as condições 

sociais influem no modo de falar dos 

indivíduos, gerando assim, certas variações 

na maneira de usar uma mesma língua.



Pipa, papagaio, tapioca, maranhão, 

arraia, quadrado





Angeli – Os Skrotinhos.



Dialetos são variedades originadas das

diferenças de região ou território, de idade,

de sexo, de classes ou grupos sociais e da

própria evolução histórica da língua.

 A Gíria quase sempre é criada por um grupo

social, como fãs do rap, de funk, de heavy

metal, o dos surfistas, skatistas, dos

grafiteiros, dos bikers etc. Quando restrita a

uma profissão, a gíria é chamada de jargão.







Locutor – Aquele que diz algo a alguém.

Locutário – Aqueles com quem . locutor se 

comunica.

Mensagem – É o texto. O que foi transmitido 

entre os interlocutores.

Código – A convenção que permite aos 

interlocutores entenderem a mensagem.

Canal/Contato – Meio físico que conduz a 

mensagem.

Referente/Contexto – o assunto da mensagem.



São as intervenções, explicitas ou implícitas, 

existentes nos enunciados.



Função Emotiva/Expressiva -

O Locutor/Emissor é posto em destaque.



Função Conativa/Apelativa – O locutário é 

posto em destaque e é estimulado pela 

mensagem.



Função Referencial – A intenção é informar.



Função metalinguística – Quando o código é 

posto em destaque.



Função fática – Quando o canal é posto em 

destaque.



Função poética – Quando a mensagem é posta 

em destaque.



•Locutor/EmissorEmotiva

•Locutário/receptorConativa

•ContextoReferencial

•CódigoMetalinguística

•CanalFática

•MensagemPoética



Gramática Reflexiva – Cereja e Magalhães;

Gramática – Aprender e Praticar – Mauro 

Ferreira


