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LINGUAGEM E LÍNGUA

 Linguagem: capacidade humana; sistema organizado de
sinais (códigos) que nos permitem a interpretação da
realidade, a expressão de sentimentos, emoções,
avaliações etc.

 Linguagem não verbal: símbolos de uma maneira geral,
gestos, expressões faciais, desenhos, pinturas, danças,
entre outros elementos.

 A linguagem não verbal: modalidade escrita ou oral como
forma de estabelecer a comunicação por meio das
palavras, facilitando a interação entre os interlocutores.

 Língua: atividade coletiva realizada por meio de um
código formado por palavras regidas por leis
combinatórias às quais pertencem a um grupo específico.

 A língua não permite mudanças arbitrárias. Torna-se
necessário obedecer a certas regras para que a
comunicação se realize de maneira plausível.



EXEMPLOS DE TEXTOS NÃO VERBAIS

Texto 1: Texto 2: Texto 3: 

Texto 4:



VOCÊ CONSEGUE ENTENDER?

- Coufi nitobo?

- Ona! Coufi totor! O 

dola reitodi!

- Bagaobri!



REGRA PRINCIPAL

 A regra principal é a seguinte: coloca-se a 

primeira sílaba das palavras para trás. 

 Por exemplo: 

 FAMÍLIA – MÍLIAFA

 PALAVRA - LAVRAPA



OUTRAS REGRAS:

 Palavras polissílabas jogam duas sílabas para

trás, se não ficariam fáceis de serem “pescadas”

na frase. Então,

 IMPORTANTE – TANTEIMPOR

 PERSONAGEM - NAGEMPERSO



 Os monossílabos terminados em S também têm 

uma regra especial: o S fica com som de Z e vai 

para frente. 

 TRÊS – ZETREI

 MAIS - ZEMAI



 Monossílabos que terminam em um ditongo,

como “pai”, “mãe”, “não”, embora não sejam

separados no português, são separados na gualín.

A última vogal vai para frente.

 PAI – IPA

 NÃO – ONA

 MAE - IMA



Chafe o chofe da 

çacal”, 

“Ona morade” 

“Vidacon pra 

tarjan!”.



“Tem crolisbró didoescon no 

jãofei.” 

“Tem um sentepre didoescon na 

vetaga”.

“Goupe o cobi?”

“Lafa gumaal sacoi!”



Roque ir à Tecmostra!

Cêvo cebeure o cículofas? 

Mosva zerfa um jetopro de 

quisapes?

Cêvo cipouparti da cinaofi da 

CatFa?


