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9. “A ‘skrita’ na internet. Estudos linguístico-
discursivos procuram mostrar que ‘internetês’ não é
mera reprodução da fala na escrita, mas, sim, uma
forma de aproximação entre os falantes” (Fabiana
Cristina Komesu).
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• Linguagem

• Comunicação

• Interação 
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A comunicação ocorre quando interagimos com outras pessoas,

utilizando a linguagem, sendo esta verbal (as palavras), não verbal

(gestos, movimentos, expressões corporais e faciais, sons, cores etc.,

mistas e digitais.
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Interlocutores são as pessoas que participam do processo de
interação por meio da linguagem.

Código é um conjunto de sinais convencionados socialmente
para a construção e a transmissão de mensagens.
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Língua: código linguístico social, formado por signos
(palavras) e leis combinatórias, por meio do qual as
pessoas se comunicam.

Obs.: Idioma são “normas” linguísticas coletivas, nacionais.
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Dialeto: normas coletivas regionais, ou seja, originadas das

diferenças de região ou território, de idade, de sexo, de

classes ou grupos sociais e da própria evolução histórica da

língua.
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Registros: variações de acordo com o grau de formalismo na

situação, modo de expressão (oral ou escrito), sintonia entre

os interlocutores (cortesia, vocabulários específico) etc.
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Fala: normas linguísticas individuais.

- não planejada;

- fragmentária;

- incompleta;

- pouco elaborada;

- predominância de frases curtas, simples ou coordenadas;

- pouco uso de passivas.
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Escrita:

- planejada;

- não fragmentária;

- completa;

- elaborada;

- predominância de frases complexas, com subordinação
abundante;

- emprego frequente de passivas.
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Há uma característica individual da fala, por isso observamos variados 
níveis:

Nível coloquial-popular: é uma fala mais utilizada na rotina das pessoas,
constantes nas situações informais. É mais usada na fala espontânea, a
maioria dos indivíduos não se preocupam com a forma culta da língua ao
falar em um ambiente não-formal.

Exemplo: “Xaxado, já imaginô se nois dois fosse astrornata?”.

Chico Bento e a Turma do Xaxado.
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Nível formal-culto: há a preocupação com a forma correta das regras
gramaticais da nossa língua e é utilizada em situações formais. Há cautela com
o vocabulário e obediência com a norma culta da língua.

Exemplo: “A busca para compreender o cérebro humano acaba de dar um
passo importante. Um estudo publicado na revista americana "Science"
apresentou o primeiro modelo computacional do cérebro capaz de simular
comportamentos humanos complexos, como realizar somas e completar
séries de números”.

Folha de São Paulo, 16 de dezembro de 2012, Ciência.
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O signo linguístico é um elemento representativo que apresenta dois

aspectos: o significado e o significante.

Ao escutar a palavra cachorro, reconhecemos a sequência de sons que

formam essa palavra. Esses sons se identificam com a lembrança deles que

está em nossa memória. Essa lembrança constitui uma real imagem sonora,

armazenada em nosso cérebro que é o significante do signo cachorro.
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Quando escutamos essa palavra, logo pensamos em um animal irracional de
quatro patas, com pelos, olhos, orelhas, etc. Esse conceito que nos vem à
mente é o significado do signo cachorro e também se encontra armazenado
em nossa memória.

Para não esquecer mais
Signo Linguístico = Significado + Significante

Significado = Conceito

Significante = Forma Gráfica + Som
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SIGNO CABEÇA (SIGNIFICANTE) – CONJUNTO SONORO; MENTAL; PERCEPTÍVEL

CABEÇA (SIGNIFICADO) – ASPECTO CONCEITUAL, CONTEUDÍSTICO, ABSTRATO 



Como são seis os componentes da comunicação, seis são as funções que a linguagem 
pode assumir:

Emotiva ou expressiva: ênfase na emoção do EMISSOR;

Exemplo de e-mail da mãe para os filhos

Meus amores, tenho tantas saudades de vocês … Mas não se preocupem, em breve a
mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui
adiantar a viagem em uma semana!!! Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e
amanhã.... Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, combinado?!?

Conativa ou apelativa: destaque para o RECEPTOR, que é estimulado pela mensagem;

Ex.: Vote em mim!

Ex.: Entre. Não vai se arrepender!

Ex.: É só até amanhã. Não perca!
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Referencial: quando a intenção é informar o receptor, procurando
traduzir a REALIDADE com objetividade;

Ex.: textos jornalísticos e científicos, material didático, textos
informativos e conteúdos que não envolvam aspectos emotivos ou
subjetivos quanto à linguagem.
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Função Poética: é típica das obras literárias, possuindo como marca
a utilização do sentido conotativo das palavras.

Obs.: Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a
mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das
expressões, das figuras de linguagem. Por isso, aqui o principal
elemento comunicativo é a mensagem.

19



20

Metalinguística
Consiste em uma função da linguagem que se refere a ela mesma, ou
seja, o emissor explica um código usando o próprio código.

Exemplos:
Dicionários – Verbetes que explicam a própria palavra mencionada;
Filme – Um filme que trata a respeito de como surgiram os filmes ou a
história do cinema
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Fática: o destaque é o canal

Exemplo:

– Alô! Como você está?
– Tudo bem, e você?
– Vamos ao shopping hoje?
– Sim, adoraria. Ligo daqui a pouco para confirmar o horário.



1. “Eu te peço perdão por amar de repente

Embora o meu amor seja uma velha canção 

nos teus ouvidos

das horas que passei à sombra dos teus gestos

das noites que vivi acalentado

pela graça indizível dos teus passos  eternamente  fugindo

trago a doçura dos que aceitam melancolicamente.” 

(Vinícius de Morais)

POÉTICA
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FÁTICA

2. “Fuzuê. S.m. Bras. 1.Festa, função. 2.Barulho, 
confusão, conflito.

METALINGUÍSTICA

3. – Como vai, Maria?

– Vou bem. E você?

– Você vai bem, Maria?

– Já disse que sim!
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APELATIVA

4. “Numa mesma mensagem (...) várias funções podem ocorrer, uma vez
que, atualizando concretamente possibilidades de uso do código,
entrecruzam-se diferentes níveis de linguagem.”

(Samira Chalhub)

REFERENCIAL

5. “UNISUL TV, CANAL 4.ESTA É NOSSA”. 
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EMOTIVA

6. “Estou tendo agora uma vertigem. Tenho um pouco de
medo. A que me levará minha liberdade? O que é isso
que estou te escrevendo? Isso me deixa solitária.”
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... a atividade humana que, nas representações de mundo que constrói,
revela aspectos históricos, sociais e culturais. É por meio da linguagem
que o ser humano organiza e dá forma às suas experiências. Seu uso
ocorre na interação social e pressupõe a existência de interlocutores*.
São exemplos de diferentes linguagens utilizadas pelo ser humano as
línguas, a pintura, a dança, os logotipos, os quadrinhos, os sistemas
gestuais, entre outros.

* Interlocutor: cada um dos participantes de um diálogo.
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...pedir ou transmitir informações na maior parte do tempo, mas, além
do intuito comunicativo, a linguagem deve dar conta também das
necessidades subjetivas, que se expressam nas palavras, nos
sentimentos, nas sensações, nas emoções.

“A linguagem é um fato exclusivamente humano, um método de
comunicação racional de ideias, emoção e desejos por meio de símbolos
produzidos de maneira deliberada.”

Rabaça & Barbosa (1987, p. 367)
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“Tudo o que ser humano alcançou de crescimento cultural está ligado
à linguagem. Sem ela, a cultura não existiria, e os conhecimentos não
poderiam ser transmitidos de geração para geração. A linguagem
torna possível o desenvolvimento e a transmissão de culturas, bem
como o funcionamento eficiente e o controle dos grupos sociais.”

Campedelli & Souza (1998, p. 10)
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