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Linguagem

Atividade humana e é sempre utilizada em situações de 
interlocução.

Pressupõe a existência de interlocutores.

Por meio da linguagem elaboramos representações acerca 
do mundo em que vivemos.

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

É a representação do pensamento por meio de sinais que 
permitem a comunicação e a interação entre as pessoas.

Todo sistema de sinais convencionais que nos permite 
realizar atos de comunicação.



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

• aquela cujos sinais 
utilizados para atos de 
comunicação são palavras.verbal

• aquela cujos sinais utilizados 
para atos de comunicação 
não são palavras.

não-
verbal



Língua 

Significado

Significante

Signo 
Linguístico

É um sistema de representação constituído 
por signos linguísticos socialmente 

construídos.



cat

chat

Gatto

Gato

Significado                                                      Significante



Língua 
Fa

to
 S

o
ci

al

Sua existência fundamenta-se nas necessidades de 
comunicação.

Pertence a todos os membros de uma comunidade.

É exterior ao indivíduo.

O indivíduo não pode nem criá-la nem modificá-la.



Ato linguístico individual, material, 
concreto.

Dependente da vontade e da 
inteligência do indivíduo.

Não é passível de sistematização.

Fala



Históricas

Regionais

Sociais

Situacionais

Variedades Linguísticas
São as variações que uma língua apresenta, de acordo com 

as condições sociais, culturais, regionais e históricas em 
que é utilizada.



Variações Históricas
(diacrônicas)

São variações que ocorrem de acordo com as diferentes épocas vividas 
pelos falantes, sendo possível distinguir o português arcaico do português 

moderno, bem como diversas palavras que ficam em desuso.

Expressões que caíram em desuso.

Grafemas que caíram em desuso.

Vocabulário típico de uma 
determinada faixa etária.



Variações Regionais
(diatópicas ou geográficas)

Diferentes palavras para 
os mesmos conceitos.

Diferentes sotaques, 
dialetos e falares.

Reduções de palavras ou 
perdas de fonemas.

São variações que ocorrem de acordo com o local onde vivem os falantes, 
sofrendo sua influência. Este tipo de variação ocorre porque diferentes 

regiões têm diferentes culturas, com diferentes hábitos, modos e tradições, 
estabelecendo assim diferentes estruturas linguísticas.



Variações Sociais
(diastráticas)

São variações que ocorrem de acordo com os hábitos e cultura de 
diferentes grupos sociais. Este tipo de variação ocorre porque diferentes 
grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modos de atuação e 

sistemas de comunicação.

Gírias próprias de um 
grupo com interesse 

comum, como os skatistas.

Jargões próprios de um 
grupo profissional, como 

os policiais.



Variações Situacionais
(diafásicas)

São variações que ocorrem de acordo com o contexto ou situação em que 
decorre o processo comunicativo. Há momentos em que é utilizado um 

registro formal e outros em que é utilizado um registro informal.

Linguagem formal, considerada mais prestigiada e culta, 
usada quando não há familiaridade entre os 

interlocutores da comunicação ou em situações que 
requerem uma maior seriedade.

Linguagem informal, considerada menos prestigiada e 
culta, usada quando há familiaridade entre os 

interlocutores da comunicação ou em situações 
descontraídas.



Variedade Padrão, 
língua padrão ou 

norma culta

• é a variedade 
linguística de maior 
prestígio social.

Variedades 
não padrão 
ou língua 

não padrão

• são todas as 
variedades 
linguísticas 
diferentes 
da padrão.


