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LINGUAGENS, CÓDIGOS E 
SUAS TECNOLOGIAS

LINGUAGENS E INTERAÇÃO HUMANA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Linguagens e produção de sentidos 

É comum que aconteçam, no dia a dia, confusões 
com a linguagem. Isso ocorre porque as atividades de 
linguagem são complexas, de uma variabilidade incrí-
vel, e dependem de vários fatores envolvidos na inte-
ração comunicativa. 

O primeiro deles tem a ver com o fato de os sen-
tidos dos textos serem produzidos de modo compar-
tilhado entre os interlocutores, ou seja, aqueles com 
quem se fala ou para quem se escreve. 

Muitas coisas não são ditas, contando-se que o lei-
tor ou ouvinte vai concluir o que se pretendia dizer, 
levando em consideração a situação em que se encon-
tra, seu conhecimento de mundo, padrões culturais, 
convenções sociais e históricas. Exemplo: quando se 
pede ao garçom o cardápio, não é preciso explicar que 
a intenção é ler para escolher, entre os pratos servi-
dos, aquele que mais agrada no momento. Esse é um 
dado compartilhado, dispensável nesse contexto. 

Para ter mais possibilidades de ser compreendido, 
o texto precisa dizer (e deixar de dizer) na medida 
certa para determinado interlocutor, em determinada 
situação. E o que é um texto? Algo que não é posto no 
papel também pode ser texto? 

A resposta é sim. Toda ação de linguagem que acon-
tece no mundo pode ser chamada de texto. A palavra 
texto, em seu sentido original, tem relação com tecido, 
pano, estofo. Significa obra feita de muitas partes reu-
nidas. Como o tecido, que é formado por vários fios 
entrelaçados, um texto é construído a partir de um 
conjunto de circunstâncias que o definem: contextos 
social e cultural; momento histórico; relação entre os 
interlocutores; objetivo e tema da interação.

No processo de construção dos sentidos de um 
texto, o interlocutor tem um papel fundamental. É 
ele que, de posse de seus conhecimentos, valores e 
crenças, dará o significado ao que vê, ouve ou lê, cons-
truindo, em parceria com o produtor do texto, os sen-
tidos desse texto na situação determinada em que ele 
está sendo visto, ouvido ou lido. 

Outro fator decisivo para a construção dos sentidos 
do texto é a inter-relação entre seus vários elementos 
internos, linguísticos (palavras, frases, parágrafos etc.) 
e não linguísticos (imagens, gestos, cores, sons etc.). 
Em uma aula, por exemplo, o professor conversa com 
os estudantes, escreve na lousa, mostra imagens, faz 
gestos e sinais, interagindo com eles. Também é pro-
priedade dos textos, em geral, o fato de estabelecerem 
relações com outros textos já em circulação, respeitan-
do certa regularidade de forma, tema e estilo. Não é 
difícil perceber que as receitas culinárias se parecem 
muito umas com as outras, mesmo que os pratos que 
ensinam a preparar sejam diferentes, não é mesmo? 

É por isso que se pode falar em gêneros textuais como 
famílias de texto que se parecem, que têm características 
importantes em comum. Ao longo desta Unidade, essas 
ideias serão aprofundadas. Porém, um bom ponto de par-
tida para entender melhor o que se faz com a linguagem é 
ter clareza de que há sempre uma intenção comunicativa 
que coloca o indivíduo em uma atividade social; que sem-
pre são feitas escolhas ligadas a esse propósito, ao que se 
espera do interlocutor, ao modo como serão organizados 
os elementos do texto, à situação concreta em que a pes-
soa se encontra e aos textos que já estavam no mundo 
antes do que está sendo produzido.

Linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagens 
combinadas 

Palavras, cores, desenhos, sons e gestos corporais 
ganham sentido quando estão dentro de um texto e, por 
isso, podem ser chamados de signos, isto é, tornam-se 
sinais, marcas, símbolos compartilhados socialmente. 

A palavra, por exemplo, é um signo linguístico e o ele-
mento de destaque nas interações pela linguagem verbal. 
Como até mesmo as palavras possuem uma dimensão 
visual e sonora, é inevitável que outras linguagens partici-
pem dos textos na produção dos sentidos, como a lingua-
gem não verbal. Em alguns textos, essa integração entre 
as linguagens se torna o principal recurso para alcançar o 
interlocutor (como anúncios publicitários, rótulos e emba-
lagens de produtos, canções, charges, histórias em qua-
drinhos e a aula comentada acima, entre tantos outros). 
Nesses casos, foram usadas linguagens combinadas.

GÊNEROS: QUE TEXTO É ESSE?

Gêneros textuais: diferentes modos de interação 

Você sente dificuldade em diferenciar uma receita 
culinária de uma notícia, um poema de um formulário, 
uma história em quadrinhos de uma carta pessoal? 

Provavelmente, não. Isso ocorre porque, ao longo da 
sua vida, você ampliou o alcance das relações sociais, 
diversificando cada vez mais as situações de interação 
social das quais participa e aprendendo a reconhecer e 
fazer uso dos diferentes gêneros textuais que existem. 

Também aprendeu, com suas experiências, a agrupá-
-los, usando critérios variados: onde são encontrados, o 
assunto de que tratam, a aparência, o modo como as lin-
guagens foram usadas etc. São esses critérios que levam 
você a procurar notícias no jornal, e não em livros, que o 
fazem preencher um formulário de modo muito diferen-
te do que escreveria uma carta pessoal. E isso acontece 
com todos. Quanto mais se vive, mais se conhece da lin-
guagem e dos gêneros que fazem parte da vida.

As atividades propostas procurarão demonstrar o 
que é principal em cada gênero contemplado intera-
gem por meio deles. 

Para isso, serão considerados quatro aspectos princi-
pais: suporte, forma, tema e estilo. Sem esquecer, é claro, 
de considerar em que situação os textos foram produ-
zidos, sua função social e os interlocutores envolvidos. 

Lendo textos de diferentes gêneros textuais 

Você tem o hábito de ler horóscopo? Acredita que 
a Lua, o Sol e outros planetas podem ter relação com 
sua vida aqui na Terra? De acordo com a Astrologia, 
cada pessoa recebe a influência dos astros de modo 
diferente ao longo do ano. Por isso, o ano é dividido 
em doze períodos, cada um regido por um signo do 
zodíaco. Assim, dependendo do dia e do mês de nasci-
mento, cada pessoa também é regida por um signo. O 
signo de câncer, por exemplo, rege quem nasce entre 
21 de junho e 21 de julho.




