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Linguagem

Linguagem: a capacidade humana de utilizar sinais
linguísticos com vistas à comunicação

Língua: uma noção que sugere que a capacidade de
linguagem se realiza em um material concreto,
disponível culturalmente, uma língua natural.



Sentido amplo

Qualquer sistema de signos usados para comunicar 
e, por extensão, a capacidade para usar um sistema 
para fins comunicativos

Linguagem animal, linguagem computacional, 
música, dança, línguas naturais, etc.

Signo: associação convencionalizada de forma e 
conceito

Comunicação: transmissão e recepção de mensagens



• A dança das abelhas:

https://www.youtube.com/watch?v=bFDGPgXtK-U

• Sugestão de leitura: LEITE (2010, 213:76)

https://www.youtube.com/watch?v=bFDGPgXtK-U


Linguística
Descrever as línguas naturais para compreender
propriedades mais gerais sobre a linguagem

• Objetivo: busca por respostas sistemáticas para
perguntas formuladas com base em observações
rigorosas (teorização)

• Objeto: a linguagem observada a partir de
enunciados

• Busca corroborar as hipóteses por meio da
observação de dados, realização de testes e de
experimentos



O que é um estudo científico

• O método clássico das ciências experimentais prevê 
os seguintes passos:

1. Observação

2. Hipótese

3. Confirmação da hipótese

4. Generalização

Novas observações
(como na Astronomia)

ou

Experimentação
(como na Física e Química)



Hipótese



Há divergências…
(cf. pós-modernos)
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Características pressupostas pela 
linguagem

• Técnica articulatória complexa

• Base neurológica composta de centros nervosos

• Base cognitiva que rege as relações entre o homem e mundo, 
bem como a simbolização e representações de mundo

• Base sociocultural que atribui à linguagem os aspectos 
variáveis

• Base comunicativa que fornece os dados para a interação

• Dupla articulação da linguagem



O que é linguagem?

 Base neurológica composta de centros nervosos 





• Base sociocultural que atribui à linguagem os aspectos 
variáveis

• Sociolinguística - William Labov (1927-)
• Evidencia como o sistema linguístico é afetado por pressões sociais

• Estruturalismo clássico -> sistema linguístico fechado

• Sociolinguística -> sistema linguístico sofre pressões externas



Realização do [r] em lojas de departamento em NY (1966)

 Labov observa que
 alguns falantes com baixa condição econômica tendem ao apagamento do 

[r] em final de palavra

 Falantes com alta condição econômica tendem a realizar o [r] em final de 
palavra

 Hipótese
 em uma loja de departamentos voltada à classe economicamente 

privilegiada, os funcionários tendem a realizar o [r] final

 em uma loja de departamentos voltada à classe economicamente menos 
privilegiada, os funcionários tendem a não realizar o [r] final

 em uma loja de departamentos voltada a um público intermediário, tem-se 
uma distribuição igual com relação à realização do [r]





• Base cognitiva que rege as relações entre o homem e mundo, 
bem como a simbolização e representações de mundo

• Linguística Cognitiva

• Relação imprescindível entre linguagem e outros aspectos mais gerais 
da cognição

• A língua não é um sistema fechado

• A descrição do sistema linguístico depende da descrição de aspectos 
extralinguísticos relacionados à cognição humana



• Metáforas da vida cotidiana (LAKOFF; JOHNSON, 1980)

A linguagem se estrutura a partir de esquemas derivados da nossa experiência 
física

• A VIDA É UM CAMINHO

• Desse jeito, ela vai longe

• Isso não vai dar em lugar nenhum

• O CORPO É UM RECIPIENTE

• Estou cheio disso

• Todo mundo transbordou de alegria ao ouvir a notícia

• O JOGO É UMA GUERRA
• O time massacrou os adversários

• Não nos deixamos abalar pela derrota



• Base comunicativa que fornece os dados para a interação

• Como a linguagem se manifesta sobretudo em situações 
concretas, alguns fatores provenientes da interação se 
manifestam no uso linguístico (cf. comportamento verbal e 
contexto)

não quero, não



• Toda língua natural é articulada (constituída de membros e 
partes)

• Cada enunciado não constitui um todo indivisível

os violinistas tocavam músicas clássicas

Dupla articulação da linguagem



• Dupla articulação da linguagem
• Toda língua natural é articulada (constituída de membros e 

partes)

• Cada enunciado não constitui um todo indivisível

os violinistas tocavam músicas clássicas

os / violinistas / tocavam / músicas / clássicas

o + s / viol + in + ista + s / toc + a + va + m / música + s / cláss + ic + a + s

1ª articulação da linguagem: morfologia

Constitui-se de elementos que possuem significado
(os morfemas)



O que é linguagem?

• Dupla articulação da linguagem
• Toda língua natural é articulada (constituída de membros e 

partes)

• Cada enunciado não constitui um todo indivisível

os violinistas tocavam músicas clássicas

os / violinistas / tocavam / músicas / clássicas

/t/  /o/  /k/  /a/  /v/  /a/  /m/

2ª articulação da linguagem: fonologia

Constitui-se de elementos que não possuem significado (os fonemas), mas 
que são a base para o corpo sonoro da palavra



Para refletir_1

• Estudo científico da linguagem verbal humana

• A Linguística procura descrever os fatos, sem fazer juízos de 
valor (certo/errado; bonito/feio)

• bicicleta > bicicreta

• Cláudia > Cráudia

• problema > pobrema

• ...



• A Linguística procura descrever os fatos, sem fazer juízos de 
valor

• bicicleta > bicicreta

• Cláudia > Cráudia

• ...

Latim Espanhol Português

ecclesia- iglesia igreja

plaga- playa praia

sclavu- sclavo escravo

fluxu- flojo frouxo

Dados extraídos de A língua de Eulália: novela sociolinguística (BAGNO, 2000).

Rotacismo

Transformação do /l/ em 
/R/ em encontros 

consonantais



Para Refletir_2

• A Linguística procura descrever os fatos, sem fazer juízos de 
valor

• Os meninos foram ao cinema

• Os meninos foram no cinema

• Os meninos foi no cinema

• Os menino foi no cinema

• *O meninos foi no cinema

O plural deve necessariamente ser marcado no primeiro elemento e 
pode (ou não) ser marcado nos demais. Se é marcado no segundo, deve 
ser marcado no primeiro; se é marcado no terceiro, deve ser marcado 
no primeiro e no segundo; etc.



Aplicações da Linguística

• Desenvolvimento de teorias gerais da linguagem

• Aplicações a resoluções de questões mais práticas



• Conhecer a história das línguas

• Entender como as crianças adquirem uma língua

• Entender o papel da língua na comunicação

• Compreender como uma língua se organiza em 
seus diversos níveis (sílabas, palavras, sentenças)

• Compreender a relação entre linguagem e 
pensamento e linguagem e sociedade

• Desenvolver métodos eficazes de ensino de língua 
(materna e estrangeira)

• Aplicar o conhecimento linguístico para descrever, 
analisar e tratar as patologias da fala


