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Linguagem

Atividade humana e é sempre utilizada em situações de 
interlocução.

Pressupõe a existência de interlocutores.

A linguagem traz marcas de aspectos históricos, sociais e 
ideológicos de uma determinada cultura.

É a capacidade humana de comunicação por meio de sinais que 
são conhecidos ou possíveis de serem interpretados, utilizados 
para representar pensamentos, ações; transmitir ideias, 
sugestões, mensagens; produzir significado; etc.



De acordo com o sistema de sinais, costuma-se dividir a linguagem em:

• aquela que se utiliza de palavras 
escritas ou faladas.verbal

•aquela que se utiliza apenas de 
imagens, gestos, sons, ações, etc., 
sem palavras ou letras.

não 
verbal

• aquela que se utiliza, ao mesmo 
tempo, de elementos das linguagens 
verbal e não verbal, produzindo os 
textos multimodais.

mista
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Recursividade

https://youtu.be/__Vvmw4DHg4


Texto
é uma unidade linguística 
concreta, percebida pela 
audição(na fala) ou pela 

visão(na escrita), que tem 
unidade de sentido e 

intencionalidade 
comunicativa.
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Penelope tecendo uma mortalha para Laertes seu sogro 
enquanto aguarda o retorno de seu marido Ulisses, 1895 (gravura colorida)

Max Klinger
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TEXTO

DISCURSO



Elementos auxiliares na construção 
do sentido de um texto

1) Papel social dos interlocutores;

CONTEXTO DISCURSIVO

https://www.youtube.com/watch?v=xZ43qlE8v50


“Vamos amigo lute

Vamos amigo lute

Vamos amigo lute uoh oh

Vamos amigo ajude, se não

A gente acaba perdendo o que já conquistou (iêa)

A gente acaba perdendo o que já conquistou
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CONTEXTO DISCURSIVO

2) O conhecimento de mundo do 
interlocutor;
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CONTEXTO 
DISCURSIVO

3) As circunstâncias históricas 
em que se processa a 

comunicação;
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13Fonte: https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1687636439609746-charges-janeiro-2021



CONTEXTO 
DISCURSIVO

4) A intenção do locutor.
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DISCURSO
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TEXTO

CONTEXTO 
DISCURSIVO

+



DISCURSO
é a atividade comunicativa capaz de gerar 
sentido desenvolvida entre interlocutores. 
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Texto + contexto discursivo



São as intenções, explícitas ou implícitas,
existentes na linguagem dos interlocutores que
participam de uma situação comunicativa.
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Intencionalidade Discursiva
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Exemplo:

- Por favor! Me joga uma corda que eu estou me afogando!

- E além disso ainda quer se enforcar?

(Jô Soares, Veja, 20/05/92)

Na piada, o locutor, ao pedir uma corda, naturalmente deseja ser 

socorrido, prendendo-se a ela. O interlocutor, entretanto, interpreta sua 

pergunta como se o locutor desejasse se enforcar.

O humor é extraído do fato de as personagens não levarem em 

conta um princípio básico das interações verbais: a intencionalidade 

discursiva. 


