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LÍNGUA E LINGUAGEM



LÍNGUA E LINGUAGEM

• No estudo da língua portuguesa, nosso foco é obviamente a

língua, suas regras, seus usos, seus textos. Mas como explicar

e conceituar algo que está dentro de nós como nossa própria

língua? Ela está diretamente relacionada à nossa cognição, isto

é, ao conhecimento que construímos e adquirimos ao longo da

vida.
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LÍNGUA E LINGUAGEM

• Nosso contato com a língua vem desde quando somos muito pequenos,

ainda na infância e começamos a usá-la a nosso modo, aprendendo com

nossos pais, familiares, professores e todos aqueles com quem

convivemos. Esse aprendizado começa muito antes de termos aulas de

Português e, por isso, é importante sabermos que, quando começamos de

fato a estudar a língua na escola, já sabemos muito sobre ela. Isso porque,

na sociedade atual, lidamos diariamente com textos, sejam eles orais,

sejam escritos.



LÍNGUA E LINGUAGEM

• A todo momento, produzimos linguagem. Frases, gestos,

imagens, expressões faciais e corporais, tudo isso é

linguagem, e por meio de nossas escolhas e usos nos

constituímos como sujeitos sociais em relação aos nossos

pares. As linguagens que utilizamos dizem muito sobre

quem somos, uma vez que seus significados são

convencionados socialmente.



Língua e Linguagem 

•Linguagem: é a atividade comunicativa

humana por meio da qual interagimos,

respondendo a outras pessoas e outros

textos em um processo ininterrupto.



Língua e Linguagem 

•A linguagem pode ser verbal(constituída de

palavras, faladas ou escritas), não verbal(

constituída de melodias, gestos, expressões

faciais, imagens, etc) ou mista(simultaneamente

verbal e não verbal).



A língua e seus conceitos



CÓDIGO

•É um conjunto de sinais que, por

convecção, é adotado por um grupo

específico com o fim de estabelecer

comunicação.



A INTERAÇÃO

• A língua faz mais do que estabelecer um canal de

comunicação: ela pode permitir que uma pessoa exerça poder

sobre outra(s) ou manipule situações, pode criar amizades ou

antipatias, pode abrir ou fechar portas, e isso depende, entre

outros fatores, da maneira como os interlocutores

compreendem e se relacionam com os textos que produzem,

que recebem, que chegam a eles por diferentes meios.



INTERAÇÃO



INTERLOCUTORES

•São as pessoas que, por meio da(s)

linguagem(ns) e em um processo contínuo

de interação, produzem e recebem textos.



Os usos da língua

• As escolhas feitas ao se produzir um texto, bem como as

possibilidades de entendimento construídas no momento da sua

leitura, podem ser menos ou mais aprofundadas, ou complexas, ou

críticas, dependendo do conhecimento dos interlocutores, sobre

todas as variáveis de que a língua se constitui. Certo fato, contado

de modos distintos, pode transformar pessoas em vítimas ou vilãs,

conforme queiram os produtores do texto.



Língua 

•É um fenômeno indissociavelmente cultural,

social e cognitivo construído e

compartilhado pelos interlocutores no

processo de interação verbal.
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