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1. TEORIA DA LINGUAGEM E SEMÂNTICA

História da Língua Portuguesa 

A língua portuguesa tem sua origem no latim, idioma que era falado na região 
onde atualmente fica a cidade de Roma, na Itália. 

Disseminado pelos romanos, o latim foi utilizado pelos soldados e pessoas que 
ajudavam na ocupação dos territórios conquistados para a expansão do Império 
Romano. Misturando-se às línguas locais, foi modificando-se e dando origem a ou-
tras línguas, que são denominadas românicas ou neolatinas, como o português, o 
italiano, o espanhol e o francês, dentre outras. 

Uma das regiões ocupadas pelos romanos foi a Península Ibérica, na qual se en-
contra Portugal, que colonizou nosso país. E então, com as Grandes Navegações, 
a Coroa portuguesa ampliou não somente seus territórios, mas também difundiu 
sua língua - cultura e costumes - pelas terras conquistadas.

Assim, além do Brasil, outros países também utilizam a língua portuguesa como 
língua oficial: Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, 
Cabo Verde e Timor Leste. Macau, na China, e Goa, na Índia, também usam o por-
tuguês, porém, como língua não oficial.

FIQUE LIGADO

Você sabia que o ensino da língua portuguesa é obrigatório nos países 
pertencentes ao MERCOSUL?

Contudo, ao chegarem ao Brasil, os portugueses encontraram os indígenas, 
que já possuíam sua própria língua (o tupi, em sua maioria), cultura e hábitos. E, 
como nenhuma língua é estática, começaram as primeiras transformações no 
português quanto ao vocabulário, pois a estrutura da língua foi mantida. Palavras 
como maracujá, capivara, cipó, Ipanema, Ibirapuera, Jacira e Ubirajara são alguns 
exemplos de origem tupi.

Os africanos que chegaram escravizados ao Brasil também influenciaram 
muito a construção da identidade brasileira, tanto a língua como os hábitos 
e as crenças. Mais uma vez, nosso vocabulário ganhou novas palavras, agora 
de origem africana, como moleque, cachaça, cafuné, samba, candomblé, 
Iemanjá, entre muitas outras. 

A convivência e a comunicação entre esses povos tão diferentes ajudaram a criar 
o que conhecemos atualmente como o chamado português brasileiro. 
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A Linguagem
Se perguntassem a você “O que é linguagem?”, o que você responderia? Para a maio-

ria das pessoas, a resposta estaria relacionada apenas à escrita. Contudo, a linguagem é 
toda forma de comunicação: escrita, fala, dança, música/sons, gestos, símbolos.

A arte rupestre é um exemplo de linguagem. Era utilizada pelo povo pré-históri-
co e deixou como legado um registro de como se vivia à época.

FIQUE LIGADO
A linguagem utiliza dois tipos de signos: 

Verbais: palavras.

Não verbais: imagens, sons e cores.

A linguagem verbal é chamada de língua.

Língua
A nossa língua possui inúmeros signos verbais e não verbais. Contudo, há vários 

significantes para diferentes significados. Por exemplo: Paula está com uma 
manga rosa linda. Seria uma peça de roupa ou uma fruta?

Significante    manga

Significados        parte de uma peça de roupa fruta

Significante     rosa

Significados       cor                  flor            “manga rosa” é uma fruta
Neste caso, só poderíamos determinar qual é o significado destes significantes 

pelo contexto no qual a frase foi utilizada, seja ele oral ou escrito. Assim, temos que:

 ˃ Significante é o aspecto concreto, ou seja, a palavra ou o som.
 ˃ Significado é o conceito.

Contudo, na escrita, é preciso cuidado com este tipo de construção. O discurso 
como comunicação verbal exige do autor atenção para que a mensagem seja 
entendida pelo leitor sem confusões.

Discurso e Estilo

FIQUE LIGADO
Há uma relação essencial que deve ser respeitada quando vamos elaborar 
um texto:

emissão (o que se quer transmitir) → recepção (como o leitor “vê” a men-
sagem) → compreensão (entendimento da mensagem) 
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O estilo utilizado na produção do texto depende do tema que será abordado. O 
vocabulário e a estrutura das frases que irão compor uma notícia são diferentes dos 
usados na confecção de uma receita ou de um poema, por exemplo.

Quanto ao tipo de discurso, ou seja, à forma que será utilizada pelo autor/
narrador para repassar os fatos - reais ou fictícios -, existem três opções.   

Discurso Direto
 ˃ É a transcrição da fala do personagem do texto. 

 ˃ Não há interferência do narrador.

 ˃ Os verbos de elocução introduzem as falas, antes dos dois-pontos. Algumas 
vezes, estes verbos estão implícitos.

 ˃ Tem a pontuação como forte marcação - para indicar o início de uma fala, 
são inseridos os dois-pontos e, na linha imediatamente a seguir, utiliza-se 
o travessão (ou as aspas) para marcar o começo da fala.

FIQUE LIGADO

Verbos de elocução: perguntar, responder, dizer, falar, comentar, obser-
var, aconselhar, gritar, murmurar, entre outros.

Vejamos o exemplo a seguir, um trecho retirado do famoso livro O pequeno 
príncipe, de Saint-Exupéry:

E voltou, então, à raposa:
– Adeus... – disse ele.
– Adeus – disse a raposa. – Eis o meu segredo. É muito simples: só se vê bem 

com o coração. O essencial é invisível aos olhos.
– O essencial é invisível aos olhos – repetiu o principezinho, para não se esquecer. 

Discurso Indireto
 ˃ O narrador assume o controle do texto, reproduzindo de forma indireta a 

fala dos personagens.
 ˃ O texto é sempre escrito em 3ª pessoa.
 ˃ Os verbos de elocução também aparecem neste tipo de discurso, mas são 

geralmente seguidos de conjunções, como “que” e “se”.
O exemplo a seguir corresponde a um parágrafo retirado do livro Altos voos e 

quedas livres, de Julian Barnes:
Outro entusiasta, Victor Hugo, dizia que um balão era como uma bela nuvem 

passageira - enquanto o que a humanidade precisava era do equivalente àquele mi-
lagre que desafiava a gravidade, o pássaro. Voar, na França, era geralmente coisa 
para progressistas sociais. Tournachon escreveu que os três maiores símbolos da mo-
dernidade eram ‘fotografia, eletricidade e aeronáutica’. 
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Discurso Indireto Livre
 ˃ A fala dos personagens é inserida sutilmente em meio ao texto do narrador. 

Desta forma, o texto é escrito em 1ª e 3ª pessoa.
 ˃ Não há marcas de pontuação, como os dois-pontos e o travessão, para 

enunciar a fala de um personagem.
 ˃ Assim como a pontuação marcada dos diálogos é pouco utilizada, os verbos 

de elocução não fazem o “anúncio” das falas.
Na primeira página do livro baseado em uma história real, A bibliotecária de 

Auschwitz, há um trecho muito significativo e que serve de exemplo:
Alguns não acreditaram que isso fosse possível; pensaram que Hirsch era um 

louco ou um ingênuo: como escolarizar crianças num brutal campo de extermí-
nio, onde tudo é proibido? E ele sorria. Hirsch sempre sorria, enigmático, como se 
soubesse algo que os demais desconheciam.

Não importa quantos colégios os nazistas fechem, respondia. Cada vez que al-
guém se detiver num canto para contar algo e algumas crianças se sentarem ao 
redor para escutar, ali terá sido fundada uma escola. 

O uso que cada falante faz da língua está relacionado às suas características pes-
soais (idade, nível de instrução, região em que vive) e à situação em que ocorre o 
ato da fala.

Fonte: TUFANO, Douglas. Estudos da língua e literatura. 5.ed. São Paulo: Moderna, 1998. 

Níveis de Linguagem

Por níveis de linguagem, temos:

 Nível coloquial, ou seja, a linguagem utilizada no dia a dia, em conversas, 
nos meios de comunicação, como TV e rádio. Os regionalismos, as gírias e 
os estrangeirismos são variantes da língua neste nível.

 Nível formal (ou culto), ou seja, a linguagem que segue as regras gramati-
cais, utilizada principalmente no meio acadêmico. É a língua portuguesa 
aprendida na escola.

É importante lembrar que não existe um nível de linguagem certo e um errado; 
existe a linguagem adequada à situação. Utilizar a forma coloquial, com muitas 
gírias e/ou regionalismos para produzir uma redação de concurso, por exemplo, 
pode ocasionar perda de pontos, prejudicando o candidato.

Funções da Linguagem

Ao pensar em produzir um texto, o autor (emissor) precisa ter em mente 
a informação a ser transmitida (mensagem) e o púbico que pretende atingir 
(receptor). Para isso, é preciso escolher os sinais linguísticos (código) que 
serão utilizados para que a mensagem cumpra seu objetivo - ou seja, o de 
ser compreendida pelo receptor - e trabalhar dentro de um contexto comum 
(referente) a ambos, emissor e receptor.


