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Sejam todos bem vindos! 

Olá vestibulandos, parabéns por terem sido selecionados!!! 

Meu nome é Laiz, e é com um imenso prazer que damos inicio a uma nova jornada. 

Nesta semana, faremos uma breve introdução sobre a língua portuguesa, sua origem e países 

que a tem como língua oficial. Falaremos também, sobre alguns conceitos básicos como 

língua, linguagem. Espero que todos possam aproveitar essa oportunidade da melhor maneira 

possível. Qualquer dúvida, todos poderão entrar em contato comigo pelo e-mail: 

laizsnascimento@outlook.com. Lembrem-se: o conhecimento é o maior poder de todos! 

Nos falamos em breve!  

Introdução a Língua Portuguesa 

Você já deve ter se questionado várias vezes qual a necessidade de estudar o 

português, afinal nós o utilizamos todos os dias e desde sempre, desde que éramos pequeninos 

e aprendemos a nos comunicar. Antes de nos questionarmos qual a importância de estudá-lo, 

será que sabemos de onde ele vem e quais os países que o utilizam? Será que sabemos o 

porquê de esses países não o utilizarem da mesma forma que a nossa – com as mesmas 

palavras, significados e etc.? 

A língua portuguesa é de origem latina, mais propriamente do latim vulgar (falado 

pelas classes mais populares). É também chamada de língua neolatina e língua romana 

(conjunto de línguas indo-europeias que se originaram da evolução da língua latina), pois o 

latim era considerado a língua oficial do Império Romano. Mas como é que de Roma, o 

latim ou o português vieram parar no Brasil?  

Com a expansão do Império Romano, no inicio do século III A.C., o latim espalhou-se 

por toda a península Ibérica e, após invasões como a dos bárbaros germânicos, árabes, entre 

outras coisas que aconteceram, o galego-português ficou consolidado como língua falada, 

onde se iniciou Portugal.  Estima-se que o português surgiu entre os séculos IX e XII, até que 
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no século XIII foi oficializado e historicamente documentado, porém sempre passando por 

transformações
1
: 

 

Depois disso, sabemos que vem a 

colonização dos territórios e então, 

finalmente, no século XVIII o 

português foi declarado como 

idioma oficial do Brasil. 

 

Atualmente, além de ser uma língua utilizada em vários territórios, ela é 

considerada como língua oficial de nove países, em quatro continentes, sendo eles: 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São 

Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esse conjunto de países participa de uma comunidade 

chamada Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (1996) onde reuniões são feitas a 

cada dois anos para serem discutidas algumas questões ortográficas, políticas, econômicas e 

organizacionais
2
, obedecendo a princípios e a instâncias que regem a mesma. 

E por que isso é importante? Para entendermos que a língua não é um conjunto 

único, restrito e isolado. Ela ocorre em determinadas comunidades de fala onde cada 

grupo/comunidade possibilita transformações em seu uso e que, segundo Costa (1996) as 

sociedades humanas possibilitam essas transformações por meio das suas diferentes 

experiências históricas, sociais, políticas e culturais que se refletem em seus comportamentos 

linguísticos – explicação pelo qual as línguas portuguesas não são regidas da mesma forma 

em todos os países e regiões de uso e pelo qual tanto se conversa sobre variações linguísticas 

dentro de um mesmo território. 

 

                                                             
1 - Leia mais em: https://www.normaculta.com.br/origem-da-lingua-portuguesa-um-resumo-da-sua-

historia/#:~:text=Com%20cerca%20de%20250%20milh%C3%B5es,tamb%C3%A9m%20chamada%20de%20l%C3%ADng
ua%20rom%C3%A2nica.                                            

 
2 - Leia mais em: https://www.cplp.org/id-2763.aspx e  https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa                                                     

 

https://www.normaculta.com.br/origem-da-lingua-portuguesa-um-resumo-da-sua-historia/#:~:text=Com%20cerca%20de%20250%20milh%C3%B5es,tamb%C3%A9m%20chamada%20de%20l%C3%ADngua%20rom%C3%A2nica.
https://www.normaculta.com.br/origem-da-lingua-portuguesa-um-resumo-da-sua-historia/#:~:text=Com%20cerca%20de%20250%20milh%C3%B5es,tamb%C3%A9m%20chamada%20de%20l%C3%ADngua%20rom%C3%A2nica.
https://www.normaculta.com.br/origem-da-lingua-portuguesa-um-resumo-da-sua-historia/#:~:text=Com%20cerca%20de%20250%20milh%C3%B5es,tamb%C3%A9m%20chamada%20de%20l%C3%ADngua%20rom%C3%A2nica.
https://www.cplp.org/id-2763.aspx
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
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Linguagem e Língua 

O que é linguagem? 

Quando nos referimos à linguagem, falamos sobre a capacidade do ser humano de se 

comunicar ou de se expressar, ou seja, a forma como manifestamos nossos desejos, opiniões, 

independentemente de nossa cultura. O uso da linguagem ocorre na interação social e 

pressupõe o uso de interlocutores, ou seja, um eu (que transmite a mensagem) e um tu (que 

recebe a mensagem).  

 *Vale lembrar que a linguagem se refere apenas à linguagem do ser humano, embora os 

animais também emitam uma forma de comunicação. 

 

                                    EU      TU                      

 

Ela pode ser dividida entre: 

 

 Linguagem verbal que ocorre por meio de palavra, sejam elas escritas ou faladas 

utilizadas entre os interlocutores, Através dela podemos gerar dúvidas, manipular ideias e 

até mesmo gerar conflitos: 
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Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57451. 

Acesso em 28/06/2020 

 

 Linguagem não verbal que não ocorre por meio de palavras, a interação acontece  

através de gestos, expressões, mimicas, desenhos, danças, pinturas:  

 

  

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/489344315742648251/. Acesso em 28/06/2020 

 

 Linguagem mista que é a mistura entre os elementos da linguagem verbal e da 

linguagem não verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.grupolspac.com.br/placas-sinalizacao-condominios. Acesso em 

28/06/2020. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57451
https://br.pinterest.com/pin/489344315742648251/
http://www.grupolspac.com.br/placas-sinalizacao-condominios.%20Acesso%20em%2028/06/2020
http://www.grupolspac.com.br/placas-sinalizacao-condominios.%20Acesso%20em%2028/06/2020
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Outro exemplo da linguagem mista é a charge que utiliza elementos verbais e não verbais para 

a comunicação ser efetivada. 

 

Disponível em: https://blogdoaftm.com.br/charge-medo/. Acesso em 03/07/2020 

 

O que é língua? 

Quando nos referimos à língua, falamos sobre um tipo de linguagem verbal, para ele 

existir é necessário um código, por exemplo, um alfabeto ou palavras, um idioma, usados em 

uma mesma comunidade, por exemplo: a língua portuguesa no Brasil ou a língua francesa na 

França. A língua não permite mudanças arbitrárias, porém, ela não é imutável. Ela faz parte 

de um sistema heterogêneo (que pode mudar através das diferentes experiências históricas, 

sociais, políticas e culturais dos seus falantes).  

 

https://blogdoaftm.com.br/charge-medo/
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Imagem adaptada. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OT0Wo2f_r_k. Acesso em 

03/07/2020. 

 

A língua pode ser dividida em dois níveis, sendo eles: 

 

 Língua falada: Considerada natural ou espontânea. Ela é individual, o falante pode 

escolher quais elementos serão utilizados de acordo com a situação/contexto em que ele 

se encontra. Entretanto, nós a adquirimos na infância através da imitação do nosso 

contexto social. Ela pode ser acompanhada de gestos, mímicas e fisionomias. 

 

A língua falada pode ser utilizada nas formas: Coloquial/informal, ou seja, a linguagem do 

dia a dia que não se preocupa com regras estabelecidas pela gramática normativa ou 

culta/formal, que toma mais cuidado com as normas estabelecidas pela gramática. 

 

 Língua escrita: Considerada mais formal e mais rígida, considerada artificial. 

Diferentemente da língua falada, a língua escrita é adquirida mais tarde e pode ser 

guardada. 

 

Imagem adaptada. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OT0Wo2f_r_k. 

Acesso em 03/07/2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OT0Wo2f_r_k
https://www.youtube.com/watch?v=OT0Wo2f_r_k
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Norma culta ou formal:  presa pela correção gramatical, pela ausência de gírias e de 

expressões ou termos regionalistas. As frases são mais bem elaboradas e o vocabulário mais 

rico. Encontramos esse tipo de linguagem nos livros, nas revistas, nas palestras, nas provas, 

na entrevista de empregos, dentre outras situações mais formais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: 

http://www.facom.ufu.br/~michele/LC/Linguagem%20Coloquial%20e%20Culta%20-

%20Aula%2008.pdf. Acesso em 28/06/2020 

 

Norma coloquial ou informal: dispensam formalidades, aceita termos regionais, gírias. 

É uma maneira mais descontraída e informal de usar a língua. Empregamos essa situação no 

bate-papo diário, na conversa familiar, no bilhete a alguém próximo, etc. 

 

 

 

 

Disponível em: https://brainly.com.br/tarefa/237206. Acesso em 28/06/2020. 

http://www.facom.ufu.br/~michele/LC/Linguagem%20Coloquial%20e%20Culta%20-%20Aula%2008.pdf
http://www.facom.ufu.br/~michele/LC/Linguagem%20Coloquial%20e%20Culta%20-%20Aula%2008.pdf
https://brainly.com.br/tarefa/237206.%20Acesso%20em%2028/06/2020
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Disponível em: https://aprovadosem1clique.wordpress.com/2014/08/10/afinal-o-que-e-a-

norma-culta-da-lingua/. Acesso em 28/06/2020. 

 

Veja os vídeos: 

Linguagem e Língua: https://www.youtube.com/watch?v=VpcdVhQaKqc 

Variação Linguística: - https://www.youtube.com/watch?v=2h26Wt4tbJE  

Língua Falada e Língua Escrita: https://www.youtube.com/watch?v=OT0Wo2f_r_k 

 

 

https://aprovadosem1clique.wordpress.com/2014/08/10/afinal-o-que-e-a-norma-culta-da-lingua/
https://aprovadosem1clique.wordpress.com/2014/08/10/afinal-o-que-e-a-norma-culta-da-lingua/
https://www.youtube.com/watch?v=VpcdVhQaKqc
https://www.youtube.com/watch?v=2h26Wt4tbJE
https://www.youtube.com/watch?v=OT0Wo2f_r_k

