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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo será trabalhada a questão: Para que serve a linguagem?

A linguagem é uma das formas de apreensão e de comunicação das coisas 
do mundo. O ser humano, ao viver em conjunto, utiliza vários códigos para 
representar o que pensa, o que sente, o que quer, o que faz.

Sendo assim, o que se consegue expressar e comunicar por meio da lingua-
gem? Para que ela funciona?

A multiplicidade da linguagem pode ser sintetizada em seis funções ou finalida-
des básicas e essas funções serão apresentadas e estudadas neste capítulo.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
5 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes lingua-

gens como meios de organização cognitiva da realidade pela cons-
tituição de significados, expressão, comunicação e informação.

 • Analisar as funções da linguagem predominantes nos textos 
em situações específicas de interlocução.

 • Interagir expressando ideias e opiniões de forma oral e escrita 
para aprimorar a capacidade comunicativa

.  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Representação e comunicação.
 • Contextualização sociocultural.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Projetor multimídia.
 • Livro didático.
 • Documentário “Línguas – Vidas em Português”.

Linguagem, comunicação e interação 
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Use o projetor para exibir a imagem. Peça que os alunos façam uma primeira 
leitura sugerindo as seguintes questões:

Essa imagem é um texto?

Ela quer dizer algo?

O que você entende desse texto?

Em seguida, resolva, com os alunos, as atividades (página 35).

Realizados e corrigidos os exercícios, exponha, usando o próprio conceito de 
linguagem (página 35), que a função do texto é comunicar algo a alguém.

AULA 1

PREPARAÇÃO

Leve os alunos a entender os códigos de comunicação, os quais são chama-
dos de linguagem. Eles foram construções humanas, arbitrárias, e que podem 
ter validade pelo motivo de serem aceitas pela sociedade; além disso, o aluno 
deve saber utilizar linguagem nos mais diversos ambientes de convivência. É 
importante assistir ao documentário Línguas – Vidas em Português, disponí-
vel na internet, mas pode-se optar por trechos também disponíveis na internet.
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AULA 2 
Inicie a aula relembrando o conceito de linguagem (página 35). Em seguida, 
conceitue linguagem verbal (unidade básica é a palavra – falada ou escrita) e 
linguagem não verbal (dança, fotografia, pintura etc), lembrando sempre que 
a função é comunicar algo. Fale um pouco também sobre a linguagem digital 
(página 36).

Comente sobre a importância dos interlocutores da mensagem e analise a 
imagem a seguir perguntando: 

A quem se destina esse tipo de anúncio?

O que o autor desse texto pretende?

Será que a mensagem passada foi entendida?
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AULA 3

AULA 4

AULA 5

Inicie a aula retomando o conceito de interlocutor e, em seguida, leia, com os 
alunos, o conceito de Cartum (página 36) realizando os exercícios propostos.

Faça a correção oral e coletiva, lembrando que, mesmo oral, o objetivo é que 
os alunos tenham o registro no caderno.

Peça que a turma faça a leitura dos itens Códigos (páginas 37) e A língua 
(página 38).

Em seguida, passe o trecho do documentário proposto Línguas – Vidas em 
Português, para discutir o conceito visto e a importância da língua portuguesa.

Observe que o trecho trata da Língua Portuguesa, mas é possível falar da im-
portância de todas as línguas para a comunicação.

Inicie a aula retomando o que foi visto no documentário, para introduzir a dife-
rença entre língua e fala (página 39).

Solicite que os alunos façam os exercícios (páginas 39 a 41) e corrija-os em 
sala.

Nesta aula serão trabalhadas as funções da linguagem (página 41). Relembre 
os conceitos vistos anteriormente e conceitue:

Emissor (aquele que envia a mensagem), Receptor (a quem a mensagem se 
destina), Mensagem (texto), Código (língua), Canal (meio usado para transmi-
tir a mensagem) (página 41).

Inicie as explicações sobre as funções.

Função emotiva (páginas 41 e 42): nos textos em que a função emotiva pre-
domina, o discurso é na 1a pessoa e o locutor é o foco.

Função conativa (páginas 42 e 43): nos textos em que a função conativa pre-
domina, o uso é 2ª pessoa, pois o receptor é o foco, além do emprego dos ver-
bos no imperativo para convencer o interlocutor.

Função referencial (página 43): com um discurso construído na 3a pessoa e 
sem expressões que evidenciem a opinião do emissor, a função referencial 
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Para a verificação do capítulo, separe os alunos em grupo e solicite que cada 
grupo produza um texto usando as funções da linguagem (1 função por grupo).

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 6

Comece esta aula lembrando que as funções da linguagem estão centradas 
nos elementos da comunicação (emissor, receptor, código, canal de comuni-
cação e contexto) e cada uma delas tem um objetivo específico na comuni-
cação. Entender o funcionamento da linguagem pode melhorar em muito as 
habilidades linguísticas.

Peça que os alunos façam os exercícios (páginas 47 a 49) e corrija-os para 
sistematizar o conteúdo.

tem como objetivo informar o interlocutor por meio de uma linguagem clara 
e objetiva.

Função metalinguística (página 44):  linguagem utilizada para falar, explicar 
ou descrever o próprio código.

Função fática (página 45): tipo de mensagem que tem como objetivo testar o 
canal de comunicação.

Função poética (página 46): geralmente é encontrada na literatura, especial-
mente na poesia; a função poética apresenta um texto no qual a função está 
centrada na própria mensagem.


