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HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA

MARIA CRISTINA DE ASSIS


Introdução

Neste curso, vamos abordar a língua portuguesa sob uma perspectiva histórica, partindo de sua
origemlatinanaPenínsulaIbérica.Compreendemosqueamudançalinguísticaestárelacionadaaoprocesso
demodificaçãosocioculturaldeumpovo,istoé,ahistóriadeumalínguaestáligadaàhistóriadoseupovo,
aosacontecimentosdenaturezapolíticaesocial.
A preocupação em explicar as alterações ocorridas nas línguas pertence ao domínio da Linguística
Histórica, disciplina que busca investigar mudanças – fônicas, mórficas, sintáticas e semânticoͲlexicais – ao
longo do tempo histórico, em que uma língua ou família de línguas é utilizada por seus falantes em
determinado espaço geográfico e em determinável território, não necessariamente contínuo. Estão
relacionadosaessaáreadoistiposdeestudoslinguísticos:Emsentidoamplo(Latosensu)–osquesebaseiam
emdadoscontextualizados,istoé,datadoselocalizados(quandosabemosondeequandoforamproduzidos).
Em sentido estrito (Strictu sensu) – os que investigam as mudanças que ocorreram nas línguas através do
tempo, levando em consideração fatores intralinguísticos ou estruturais e fatores extralinguísticos ou sócioͲ
históricos.
Nesse sentido, é possível estudar a história de várias línguas ou apenas de uma língua. Ivo Castro
conceituaHistóriadaLínguacomooestudodasrelaçõesestabelecidasentreumalínguaeacomunidadequea
fala,aolongodahistóriadessacomunidade.Emgeral,apontamͲseduasperspectivasdeestudodehistóriada
língua: história externa – abrange acontecimentos políticos, sociais e culturais, que repercutem na língua;
históriainterna–descreveaevoluçãofonética,morfológica,sintáticaesemânticadalíngua.
Nemsempreépossívelexplicarcomoocorremdeterminadasmudançaslinguísticas.Nasescolasde
ensino fundamental e médio, o estudo da língua numa perspectiva sincrônica adotada pelas gramáticas
tradicionais favorece o surgimento de regras e exceções, fazendo com que o aluno sinta dificuldades para
entenderalgunsfatosdalíngua.Vejamosalgunsdosquestionamentosquepodemsurgir,aoestudaralíngua
portuguesa:
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 Comoexplicaronúmeroreduzidodepalavrasproparoxítonasnoléxicodalínguaportuguesa?
 Seagramáticaensinaquenalínguaportuguesatemosapenasosgênerosmasculinoefeminino,por
queospronomesisto,isso,aquilosãoclassificadoscomopertencentesaogêneroneutro?
 Qualarelaçãoentrepalavrascomomáculaemancha,cátedraecadeira,solitárioesolteiro?
 Porqueachamostãoparecidooportuguêseoespanhol?


Respostas para essas e outras perguntas podem ser encontradas analisandoͲse a língua numa
perspectivahistórica.Éoqueveremosaseguir.
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UNIDADE I
DAS ORIGENS À FORMAÇÃO DO GALEGO-PORTUGUÊS

Antes dos romanos

Alíngua portuguesapertenceaogrupodaslínguasromânicas,
também chamadas de neolatinas, resultado das transformações que
aconteceramnolatimvulgarlevadoàPenínsulaIbérica.O latim nasceu
naItália,numaregiãochamadaLácio,pequenodistritoàmargemdorio
Tibreefoilevadoaoterritórioibéricopelaslegiõesromanas.
Antes do estabelecimento do domínio romano na região, os

Substrato linguístico é a
influência da língua de um povo
vencido sobre a qual se sobrepõe
a língua do vencedor.
Superstrato - a língua do povo
vencedor deixa marcas na língua
do povo vencido, permanecendo
esta última.

povos que habitavam a Península eram numerosos e apresentavam

Muito pouco se conservou das línguas préͲromanas. Outros povos

Adstrato - Toda língua que vigora
ao lado de outra, num território
dado e que nela interfere como
manancial permanente de
empréstimo. (Mattoso Camara)

haviamͲse fixado na Península Ibérica: iberos, celtas, fenícios, gregos e



língua e cultura bastante diversificadas. Havia duas camadas de
população muito diferenciadas: a mais antiga Ͳ Ibérica Ͳ e outra mais
recente Ͳ os Celtas, que tinham o seu centro de expansão nas Gálias.

cartagineses.
A partir do século VIII a.C., os celtas começaram a invadir a Península Ibérica. Embora o domínio
célticonãotenhaseexercidopacificamente,tiveramumainfluênciaprofundaqueperduroumaisoumenos
atéaconquistaromana.Comocorrerdosséculos,osceltasmesclaramͲsecomosiberos,dandoorigemaos
povos celtiberos. Mais tarde, outros povos, os fenícios, os gregos e os cartagineses formaram colônias
comerciaisemváriospontosdapenínsula.
Como os cartagineses pretendessem apoderarͲse do território peninsular, os celtiberos chamaram
emsocorroosromanos.Poressemotivo,noséculoIIIa.C.,osromanosinvadiramoterritório,comoobjetivo
dedeteraexpansãodoscartagineses.
ComasGuerrasPúnicas—lutaentreromanosecartagineses—,aPenínsulaIbéricapassouparao
domíniodeRoma.EmboraainvasãotenhaocorridonoséculoIIIa.C.,aanexaçãocomoprovínciasóocorreu
noanode197a.C.Entreoshabitantesdapenínsula,oslusitanos,povodeorigemcélticachefiadosporViriato,
resistiramaosromanos.Depoisdoseuassassinato(cerca140AC),DeciusJuniusBrutuspôdemarcharparao
norte, através do centro de Portugal, atravessou o rio Douro e subjugou a Galiza. Os celtiberos terminaram
adotando a língua e os costumes dos romanos. Os romanos encontraram a Península muito desunida, pois,
além da variedade étnica, a difícil estrutura geográfica contribuía para a fragmentação. São de origem
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celtibérica: Camisa, saia, cabana (cappana), cerveja (cerevisia), légua (leuca), carro (carrus), manteiga
(mantica),gato(cattus)etc

A romanização da Península Ibérica

Os romanos implantaram habilmente sua civilização na Península Ibérica, modificando o menos
possível as unidades territoriais que encontravam. Além disso, organizaram comércio e serviço de correio;
implantaramoserviçomilitareconstruíramescolas.Olatim,imposto
comoidiomaoficialnastransaçõescomerciais,nosatosoficiais,passou
aservirdeveículoaumaculturamaisavançada.Dessaforma,alíngua
e os costumes romanos foram progressivamente assimilados, de
maneira que a Península Ibérica chegou ao século V d.C.
completamente romanizada, ou seja, politicamente pertencendo ao
Império Romano e linguisticamente falando a língua de Roma — o


latim.
O território ocupado pelos romanos em sua expansão, a
România, constituíaͲse de diversas províncias: a Hispânia, a Gália, a
Itália,aDácia,todasintegradasnaunidadeimperialatéoséculoVd.C.,
enquantodurouoapogeudoImpérioRomano.
O Latim Vulgar, utilizado nas diversas regiões conquistadas

A Península Ibérica está situada no
Sudoeste da Europa. É formada por
Portugal e Espanha, além do território
ultramarino de Gibraltar cuja
soberania pertence ao Reino Unido.

pelos romanos, fez desaparecer, na Península Ibérica, as línguas
nativas dos primitivos habitantes e passou a sofrer o influxo dos
substratoscéltico,ibéricoeligúrico.
Aromanizaçãofoicondicionadaporfatoresdiferentes,como
oprestígiodeRomaeadispersãodastribos.Esseperíododocontatoentrehispânicoseromanospodeser
divididoemtrêsfases,queconsistememummomentoinicialdeexpectativa,emqueasdiferentesculturasse
confrontam; uma fase intermediária de marginalidade, em que há participação nas duas culturas, fase de
bilinguismo;porúltimo,avitóriadaculturaromana,emqueocorrearomanização.
AimplantaçãodolatimnaPenínsulaIbéricaconstituiuumfatordecisivoparaaformaçãodalíngua
portuguesa, e ocorreu no século II a.C., quando as legiões de Roma, depois de longas lutas, conquistaram a
Hispânia e impuseram a sua civilização. Com exceção dos bascos, todos os povos da Península adotaram o
latimcomolínguaesecristianizaram.OterritóriodaPenínsulaIbérica(séculoIa.C.)foidividido,inicialmente,
em duas grandes províncias, Hispânia Citerior e Hispânia Ulterior. Esta última sofreu nova divisão em duas
outrasprovíncias,aBéticaeaLusitânia,ondeseestendiaumaantigaprovínciaromana,aGallaecia.
A romanização da Península não se deu de maneira uniforme, mas gradativamente, o latim foiͲse
impondo,fazendopraticamentedesapareceraslínguasnativas. Hávestígios apenasnaáreadovocabulário.
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Quando ocorreu a queda do Império Romano, a Península Ibérica estava totalmente latinizada (no século I
d.C.).Nessequadrodemisturaétnica,olatimapresentavafeiçõesparticulares,mescladodeelementosceltas
e ibéricos, basicamente no vocabulário. Os vestígios da língua ibérica no vocabulário português são poucos:
bezerro,esquerdo,sarna,cama,arroio,baía,alémdossufixosͲarra,Ͳerro,Ͳorro,Ͳurro.Ainfluênciacélticaé
maiornafonéticadoquenovocabulário:brio,bico,casa,légua,raio,toucaeostopônimosBragança,Coimbra
(Conimbriga).
Os vocábulos gregos podem ser divididos em quatro grupos, de
Moçárabes – termo que
designa os povos cristãos que
viviam subjugados aos árabes,
sem adotarem língua, a
religião e os costumes, mas dos
quais receberam profundas
influências na linguagem e nos
costumes exceto na religião,
pois continuavam cristãos.

acordocomoingressoaoléxicoportuguês:palavrasdaépocaanterioraos
romanos, na colonização grega (perderamͲse ou se confundiram com as
latinas): bolsa, cara, cola, governar; palavras que ingressaram no
vocabulário, possivelmente incorporadas ao léxico latino, com o advento
doCristianismo:anjo,apóstolo,bíblia,crisma,diabo;palavrastransmitidas
atravésdoárabe,comoacelga,alambique,quilate,alcaparra;palavrasde
origem medieval, que ingressaram por intermédio das línguas românicas,
comoesmeralda(provençal),monge(provençal),esmeril,farol,guitarrae
finalmente, palavras que,  a partir do século XVI, incorporaramͲse ao
idiomaatravésdaCiênciaedaTecnologia:telefone,fonema,homeopatia,
microscópio. A contribuição de vocábulos fenícios ao vocabulário
portuguêsémínima:saco(fenícia),mapa,malha,(púnico).

Invasões dos bárbaros e dos árabes



JáestavaolatimbastantemodificadoquandoosbárbarosgermânicosinvadiramaPenínsula

Ibérica, no século V. Os primeiros que chegaram foram os suevos e os
vândalos.Posteriormentevieramosvisigodoseosalanos.Outrospovos
bárbaros,fugindodoshunos,espalharamͲseportodooImpérioRomano:
burgundos, francos, saxões, alamanos, longobardos, normandos. Os
suevos e os visigodos estabeleceramͲse na península: os suevos
implantaramͲse,resistindopormuitotempoaosvisigodos.Fundaramum



reino muito extenso. Em 570, o reino suevo reduziuͲse à Gallecia a aos
bispados lusitanos de Viseu e Conimbriga (Coimbra); os visigodos
conquistarameincorporaramoterritórioapartirde585até711.Além

Figura1ͲReinosbárbaros
Fonte:
http://4.bp.blogspot.com/_0hasQbYINU8
/S8t5Cgt404I/AAAAAAAAADQ/tAv2gTQbi
ew/s1600/REINOS+BARBAROS+495.bmp

disso, contribuíram a dissolução do império romano e provocaram a
diversificação do latim falado (o escrito permaneceu como língua de
cultura). Com o domínio visigótico, a unidade romana rompeuͲse totalmente. Por outro lado, os visigodos
romanizaramͲse, ou seja, fundiramͲse com a população românica, adotaram o cristianismo como religião e
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assimilaram o latim vulgar. Rodrigo, o último rei godo, lutou até 711 contra a invasão árabe, defendendo a
religião cristã, tendo como língua o latim vulgar na sua feição hispanoͲromânica. Algumas contribuições das
línguas dos bérbaros: guerra (wuerra), elmo (helms), espora (spaura), loja
(laubja),trégua(triggwa),fresco(frisk),branco(blank)etc
No séc. VIII d.C., os árabes invadiram a Europa, vindos do Norte da
África,peloestreitodeGibraltar,etambémassentaramdomíniosnapenínsula.
TratavaͲse de um povo de cultura, raça, costumes e religião diferentes dos
peninsulares. Os mouros, como também eram chamados, não conseguiram
imporͲse aos povos subjugados, tampouco absorveram a cultura cristã. Do
ponto de vista cultural, podeͲse dizer que houve tolerância entre mouros e
moçárabes,masnenhumaintegração.
Noperíododadominaçãoárabe,apenínsulapassouporumsurtode

Figura2MapadaReconquista
cristãdoterritóriodePortugal

desenvolvimento nos campos da ciência, das artes e das letras: filosofia,
medicina,matemática,história,agricultura,comércioeindústria.



Desde 711, nas regiões conquistadas, o árabe é adotado como língua oficial, mas a população
continuouafalaroromance.Entretanto,alíngualatina,apesardetodasasinfluênciassofridasporpartedos
váriospovos,continuousendoalínguaoficial.Algumascontribuiçõesárabesaovocabulárioportuguêsatual
sãoarroz,alface,alicate,adaga,,alferes,alazão,corcel,aldeia,alcova,azulejo,almofada,açude,alcachofra,
algodão, azeite, açúcar, alfândega, alfinete, alface, arroz, cuscus, algarismo, álgebra, zero, alcaide, alvará,
almoxarife,refémeinúmerasoutras.
No reinado dos reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, encerrouͲse o período de dominação
dosárabeseteveoimportantepapeldedesencadearaformaçãodePortugalcomoEstadomonárquico,bem
comoadefiniçãodoterritórioportuguês.

A Reconquista e a Formação do Reino de Portugal

Os cristãos refugiaramͲse no norte da península, onde levantaram castelos
que deram origem ao reino de “Castilla”, ou terra dos castelos. Em Alcama, nas
Astúrias, o rei visigodo Pelágio derrotou os árabes dando o início à Reconquista, no
anode718.EssemovimentofoialastrandoͲseparaosul,atravésdascruzadas–lutas
para expulsar os mouros, os muçulmanos, da Península Ibérica Ͳ, recuperando os

Figura3ͲD.Afonso
Henriques

territóriosperdidosqueoriginaramosreinosdeLeão,CastelaeAragão.Muçulmanos
e cristãos desencadeiam uma guerra religiosa durante sete séculos de ocupação. (711 a 1492). Nas regiões
dominadas pelos árabes viviam os moçárabes, receberam maior influência dos árabes na linguagem e nos
costumes,excetonareligião,poiscontinuavamcristãos.
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Comafinalidadedelibertaroterritórioibérico,nobresdediferentesregiõesparticiparamdaguerra
santa. Dois nobres franceses, D. Raimundo e D. Henrique, conde de Borgonha, descendentes dos reis da
França,distinguiramͲsenessaslutas.PararecompensáͲlospelosserviçosprestadosnaconquista,D.AfonsoVI,
reideLeãoeCastelanomeouD.RaimundogovernadordocondadodaGalizaeofereceuͲlheemcasamentoa
filha D. Urraca. A D. Henrique deu o governo do Condado Portucalense, território desmembrado da Galiza,
juntoaorioDouro,doqualeradependente,eamãodaoutrafilha,D.Tareja(Teresa).Tiveramquatrofilhos,
dosquaisapenasumeravarão,chamadoAfonsoHenriques,quehaveriadeserofundadoreoprimeiroreide
Portugal.
DomAfonsoHenriquestinhaapenastrêsanosquandoseupaimorreue,porisso,suamãeassumiuo
governodocondado.Anosapósamortedoconde,aviúvaenvolveuͲsecomumfidalgogalegoD.FernãoPeres
deTrava,quetinhaaintençãodesubmeteraocontroledaGalizaoCondadoPortucalense.Em1128,ojovem
D.AfonsoHenriqueslutoucontraastropasdesuamãe,numalutaconhecidacomoaBatalhadeS.Mamede,
afirmandoaindependênciaportuguesafaceàGaliza.ͲEm1139,depoisdeterdefinitivamenteexpulsadoos
mourosnaBatalhadeOurique,D.AfonsoHenriques,condedeBorgonha,sagrouͲsereidePortugal.
Àmedidaqueasbatalhasaconteciamenovasterraseramreconquistadas,osgrupospopulacionais
donorteforamͲseinstalandomaisasul,originandooterritórioportuguês.Domesmomodo,naregiãocentral
e leste da Península, os leoneses e os castelhanos avançavam para o sul, ocupando as terras até então
dominadaspelosárabes.Maistarde,essasterrasviriamasetornarterritóriodoEstadoespanhol.

Mudanças linguísticas do latim ao galego-português



Dissemos anteriormente que a língua portuguesa é uma

línguaneolatina,oquesignificadizerqueéoprópriolatimdiversificadode
suas origens. Inicialmente o latim era uma língua tosca e rude, mas foi,
gradativamente, absorvendo os demais falares itálicos, à medida que o
ImpérioRomanoseexpandia.


Oidioma,aexemplodoqueocorrecomtodasaslínguas,

nãoerarigorosamenteuniforme.RevestiuͲsededoisaspectosque,como
passar do tempo, tornaramͲse cada vez mais distintos: o clássico e o

O latim bárbaro, exclusivamente
escrito, era o latim dos tabeliães
e copistas da Idade Média,
usado nos documentos públicos,
escrituras, nos Fóruns e
Cartórios. Mistura das formas
latinas com formas romances –
forma embrionária das línguas
românicas. Chamava-se bárbaro
porque era mesclado de
vocábulos romances e
provinciais.

vulgar.Olatimclássico,chamadopelosromanosdesermourbanus,eraa
língua literária, conservadora e resistente às inovações, que buscava a correção gramatical e estilística;
caracterizavaͲsepeloapurodovocabulárioepelaelegânciadoestilo.Conhecidacomoumalínguaartificiale
rígida, porém polida e requintada. Sinônimo de prestígio, a língua era praticada por uma elite e usada nas
escolas e nas obras dos grandes escritores latinos, como Cícero, César, Virgílio e Horácio. A expressão latim
vulgarrefereͲseàlínguacomtodasassuasvariedades.Erausadopelopovo,sempreocupaçãocomacorreção
gramatical. Era uma variedade falada que servia de instrumento de comunicação diária, com finalidades
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práticasecomerciais.Tambémchamadodesermovulgaris,foilevadopelossoldados,colonosefuncionários
romanosatodasasregiõesdoImpérioRomano.Sujeitoainfluênciaslocaisdecostumes,raças,climaeoutros
fatores, o latim vulgar veio a fracionarͲse em diferentes dialetos, o que resultou, logo a seguir, nas línguas
românicas.
O estudo do latim vulgar pode ser feito de duas maneiras. Uma delas é a reconstrução linguística,
isto é, da comparação entre as diferentes línguas românicas, observandoͲse as evoluções características de
cadaumaépossívelreconstruiroétimolatino,ouseja,aformaoriginalcomumatodaselas.Outramaneirade
conhecerolatimvulgaréatravésdealgumasatestaçõesescritascomoosgraffitidePompeia,cartaspessoais,
correção das formas errôneas usuais pelos gramáticos (Appendix Probi); vulgarismos em obras de
comediógrafos, por meio da retratação de personagens populares (Satiricon); inscrições em lousas
confeccionadas por artistas plebeus; erros ocasionais dos próprios escritores cultos, principalmente dos
últimos tempos (escritores da decadência romana, escritores pagãos). Alguns documentos também atestam
essavariedadedolatim:Perigrinatioadlocasancta(SanctaAetereae)–séc.IV,MulomediinzChironis(Tratado
deveterinária)–séc.V,DeArchiteturaͲSéc.I;DeMedicampecorum–séc.IV;Vulgata(Trad.daBíbliaporSão
Jerônimo); as glosas: espécie de dicionário (glossário) para leitura dos autores latinos. As palavras
desconhecidasdopovoaparecemnessasglosasacompanhadasdasformascorrespondentessemânticasmais
familiaresetomadasàlínguavivadaépoca.
Embora se tratasse da mesma língua, as variedades clássica e vulgar do latim apresentavam
diferenças na fonética, na morfologia, no léxico e na sintaxe e a presença de características de uma ou de
outravariedadeatestaaorigemdaslínguasromânicas.
É importante ressaltar que algumas características existiam também no latim clássico, mas se
acentuaramnolatimvulgar.Sãoalgumasdasparticularidadesdolatimvulgaremrelaçãoaolatimclássico:

a) Emrelaçãoàfonética,umamudançaimportantefoiaperdadasoposiçõesdequantidade.Olatim
clássico caracterizavaͲse pela existência de cinco vogais, sendo que cada uma dessas vogais podia ser
longa ou breve, e essa distinção fonológica estava aliada a uma diferença no significado das palavras:
pƄpulum (ó breve) significava povo, enquanto pƃpulum (ô longo) significava choupo; lƼto (u breve)
significavalodoenquantolƻto(ulongo)significavalodo.

Ĉ Ĥ ţ ƃ ƻ = fechadas
ĉ ĥ Ť Ƅ Ƽ = abertas


Nolatimvulgar,asdiferençasdeduraçãoforamͲseassociandoàsdetimbre,demodoqueotimbre
passouaserdistintivoeadiferençadeduraçãodenapronúnciadasvogaisdesapareceu.

Eisoquadrocomparativodasvogaistônicasnolatimclássicoevulgar:
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Latim clássico

Latim vulgar

Português

Exemplos

Ĉ,ĉ

a

a

prĈtu>prado;pĈce>paz ĉqua>água;áquila>águia

ĥ

é(aberto)

é(aberto)

mĥlle>mel;nĥbulam>névoa

Ĥ,Ť

ê(fechado)

ê(fechado)

cĤra>cera;pŤra>pêra

ţ

i

i

fţlu>fio;rţvum>rio

Ƅ

ó(aberto)

ó(aberto)

prƄba>prova;rƄtam>roda

ƃ,Ƽ

ô(fechado)

ô(fechado)

amƃre>amor;bƼcca>boca

ƻ

u

u

pƻro>puro;secƻrum>seguro

Quadro1:Quadrocomparativodasvogaistônicasnolatimclássicoevulgar



b)

Havia, no latim vulgar, uma tendência para as vogais átonas caírem, evitando o uso de palavras
proparoxítonas,comoocorrenosexemplosaseguir:conducere(latimclássico)>conducere(latim
vulgar) = conduzir (português); alacrem (latim clássico) > alacrem (latim vulgar) > alegre
(português).

c) No léxico, havia predominância de uso de vocábulos mais populares e afetivos com sufixos
diminutivos. Enquanto o latim clássico usava a palavra equus (cavalo de montaria), no sentido de
cavalo, o latim vulgar preferia utilizar caballus  com o mesmo sentido, embora originalmente essa
palavrativesseoutrasignificação(cavalodelavoura).Oportuguêsadotouapalavracavalodolatim
vulgar.
Latimvulgar



Latimclássico



Português

apprendere



discere 



aprender

bucca





os





boca

casa





domus 



casa


d) Outra característica do latim vulgar que permaneceu no português foi a preferência pelas palavras
compostas,nolugardaspalavrassimplesusadasnolatimclássico:

Latimclássico



Latimvulgar



Português



ovis

o

ovicula



ovelha



spes

o

*sperantia



esperança



coro

*coratio 

coração


e) Algumaspalavrasdolatimclássicorecebiamumasignificaçãoespecialnolatimvulgar:
x

x

x

parens,parentes:paioumãe(latimclássico),parentes(latimvulgar)
viaticum:provisão(latimclássico),viagem(latimvulgar)
comparare:preparar(latimclássico),comprar(latimvulgar)


f) Do ponto de vista morfológico, o latim clássico caracterizavaͲse por um vasto sistema de flexão
(cincodeclinaçõeseseiscasos)quesereduziramatrêsnolatimvulgar.
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g) 
Declinações 



Casos

1ªdeclinaçãorosa,rosæ



nominativoͲsujeitoenomepredicativo

2ªdeclinaçãolupus,lupi



vocativoͲchamamento

3ªdeclinaçãoovis,ovis

genitivoͲadj.restritivo

4ªdeclinaçãocantus,cantus

acusativoͲobjetodireto

5ªdeclinaçãodies,diei

dativoͲobjetoindireto



ablativoͲcomplementocircunstancialeagentedapassiva










h) Terminação s como marca de número plural. O plural português originouͲse do acusativo latino.
Como o plural dos nomes masculinos e femininos terminava  com s em qualquer das declinações,
estesetornouosinaldadesinênciadoplural:rosas,amicos,amores,fructus,dies.

i) Decorrentedareduçãodasdeclinações,houveodesaparecimentodogêneroneutroemasculinoe
feminino passaram a ser indicados por o e a, respectivamente: caelus (céu), vinus (vinho), fatus
(fato), do gênero neutro passaram para o masculino), enquanto ligna (linha), opera (obra) milia
(milha),comtemaemapassaramafeminino).

j) Analitismo: o latim clássico não possuía artigos, enquanto o latim vulgar apresentava pronomes
demonstrativoseonumeralunuscomovalordedeterminativo(artigodefinidoeindefinido).



Latimclássico



liber





Latimvulgar



illulibruouunulibru



Português

olivroouumlivro


Olatimclássicoformavaoscomparativosesuperlativosatravésdesufixos,enquantoolatimvulgar
utilizavaformasanalíticasnaformaçãodosgrausdosadjetivos,istoé,medianteadvérbiosmagis(naPenínsula
Ibérica e na Romênia) e plus (na Gália e na Itália) antepostos ao adjetivo. A forma passiva sintética do
comparativo e superlativo do latim clássico desapareceu, surgindo no latim vulgar a forma analítica ou
composta.

Latimclássico



Latimvulgar



Português





dulcior 



magis(plus)dulce maisdoce





dulcissimus



multudulce



muitodoce(dulcíssimo)


Do mesmo modo, nos verbos, as formas simples substituídas por formas perifrásticas:
cantabo>cantarehabeo;

k) Na sintaxe, havia liberdade de colocação das palavras na frase, com tendência à ordem inversa. A
fraseportuguesaDeusamaohomempoderiaserditaemlatimclássicodasseguintesmaneiras:
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Deushominemdiligit.
HominemdiligitDeus.
DiligitDeushominem.
HominemDeusdiligit.




l) Enquanto no latim clássico as preposições eram poucas, o latim vulgar usavaͲas com maior
frequência,comoconsequênciadareduçãodoscasos.

Petriliber(latimclássico)

LiberdePetro(latimvulgar)


Como resultado desses traços acima, o latim clássico era uma língua sintética, enquanto o latim
vulgareraanalítico.Muitasdessascaracterísticasapresentadasforamherdadasnaslínguasromânicas.
Além de latim clássico e vulgar, havia outras modalidades do latim, como o baixoͲlatim,
intermediário entre o clássico e o vulgar. Nessa variante foram escritos os trechos bíblicos e em que foi
divulgadaadoutrinacristã.Avariantefamiliarerausadanasconversaçõesenascartasdaspessoasinstruídas.
Diversosautores,comoLeite deVasconcelos,IsmaelCoutinho eCarolinaMichäelis,estabelecem o
século IX como o estágio de definição do romanço galaicoͲportuguês, língua corrente, falada a princípio na
regiãonoroestedaPenínsulaIbéricaelevada,depois,comomovimentodaReconquista,paraosul.
Nessaépoca,documentosescritosemlatimbárbaroatestamaexistênciadepalavraseexpressões
do romanço galaicoͲportuguês, apenas falado: estrata (estrada, lat. via), conelio (coelho, lat. cuniculum),
artigulo (artigo, lat articulum), ovelia (ovelha, lat. ovicula). São documentos públicos, testamentos, doações,
contratos de compra e venda e também documentos jurídicos, como cartas, leis forais, inquirições sobre
propriedades,todosescritosemcartórios,naquelelatimbárbaro,tabelionário,pretensiosamentegramatical,
mas, na verdade, estropiado, inorgânico, mistura de formulários tabeliônicos com locuções e vocábulos do
romanço, numa forma pseudolatina. Vejamos um testamento escrito em 1177, em que Dona Urraca Pedro
deixa alguns bens à Igreja do antigo Mosteiro de São Salvador do Souto, localizada em Braga, Guimarães,
Souto.

MandoegoHorracaPetrimeumcorpusadmonasteriumSanctiSalvatorisdeSautoetipsummeumcasalemdeRialintegrum
cumomnibusqueadillumpertinent,inquomoravitMenendusLuz,etmeumlectumcumalmuzalaetcummeamantanova.
Ad Mariam Pelagiz I ovelia, I capra et II quartarios de pan et I arca  et I telega de pan in quocumque anno, donec habeat
virum.MandoutPetrusPelagizteneatinvitasuaipsascasasinquibusmorat.AdPetrumGunsalviz,meumabbatem,Iovelia
et I capra. Ad gafos de Vimarais et de Bragaa et de Barcelos singulas telegas. Ad Sanctum Martinum de Candaosu II
morabitinosdehereditatedePorteladeLectões.


Emportuguêsdehoje:
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Eu,UrracaPedro,legoaomosteirodeSãoSalvadordoSoutoomeucorpoeomeuprópriocasal,completoecomtudooque
lhepertence,noqualmorouMendoLuz,ebemassimomeuleitocomacobertaeaminhamantanova.AMariaPlágiadeixo
1ovelhaeumacabracomasuacria.AMaria,filhadePedroCalvo,1ovelha,e1cabrae2quarteirosdepão(cercade32
alqueires)e1arcae1teigadepãotodososanos,atéquesecase.OrdenoquePedroPelágiovivaatéàmortenaspróprias
casasemquemora.APedroGonçalves,meuabade,deixo1ovelhae1cabra.Aosgafos(leprosos)deGuimarães,deBragae
deBarcelosdeixo1teiga(antigamedidadecereais)acada.AS.MartinhodeCandosa2morabitinos(antigamoedagótica)
daherançadaPorteladeLeitões.


Do ponto de vista linguístico, algumas das principais mudanças que ocorreram no latim falado à
épocadoImpérioestendemͲseàsdemaislínguasromânicas;outrassãoexclusivasdoportuguês.Atéofimdo
períodoimperial,olatimfaladonoOestedaPenínsulaIbéricaconheceasevoluçõesgeraisdomundoromano;
posteriormente, vai adquirindo características próprias. AcentuaramͲse as características distintivas dos
romancespeninsulares:


a)

Algumasdasprincipaistransformaçõesdolatimimperialdapenínsulaibéricaaosfalaresromânicos,

a)

Generalizaçãodoacentodeintensidadeeperdadaoposiçãoquantitativadasvogais:reginĉ(nom.e
voc.)reginĈ(abl.)>regina(rainha);mĉlum(mal),mĈlum(maçã)

b)

Monotongaçãodeæeœ:cælum>céu;

c)

Síncopedasvogaismediais(tendênciaaevitarproparoxítonas):ocƼlum>oclu=olho;calŤdum>caldu
=caldo.

d)

ConsonantizaçãodesemivogaislatinasIeU:iocu>jogo;uacca>vaca

e)

Sonorizaçãodasconsoantessurdas:lƼpu>lobo(influênciadosgermânicos);

f)

Palatalizaçãodosgruposce,ci,ge,gi,ly,le,ni,ss:ciuitĈtem(cidade);centum(cento>cem);regina
(rainha);  frigidum (frio); pretium (preço); platea (praça) , hodie (hoje); vídeo (vejo); facio (faço);
spongia(esponja),seniorem(senhor);teneo(tenho);filium(filho);rƼssĥum(roxo)

g)

Quedadonantesdes:ansa(asa)

h)

Evoluçãodogrupoconsonantalci(port.>lh;cast.>j):auricƼla>orec’la>orelha(português)e>oreja
(castelhano)

i)

Evoluçãodogrupoct(port.>it;cast.>ch):nocte>*noyte>noite(português)e>noche(castelhano)

j)

Ditongação/nãoditongaçãodeĥ,Ƅ(port.e,o;cast.>eu,uo)


EXERCÍCIOS

1)

SabeͲsequeochamadolatimvulgareraumalínguaviva,essencialmentefaladaaolongodosséculosnasdiferentesregiões
doImpérioRomano,questionaͲse:

2)

a.

Dequemaneirapodemosconheceresselatim?

b.

Emquesedistinguiadolatimliterário?

Apresente evidências lexicais que confirmem a afirmação: “É no latim vulgar que têm origem as línguas românicas”.
(CARDEIRA2006,p.21).

3)

Quaisasaçõesdosromanosparaimporsuaculturaesualínguaaosterritóriosconquistados?Citeduasdelas.

4)

Escolhaduasalternativasabaixo,explicandoseasafirmativassãoverdadeirasoufalsasejustifiquesuaresposta.
a.

Durante as conquistas, nos territórios ocupados por Roma, a língua latina foi imediatamente adotada pelos
vencidos.
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b.

As características distintivas dos romances se acentuaram de maneira mais acentuada durante o domínio dos
árabes.

c.

OsárabesconseguiramdominaraPenínsulaIbéricanãosópoliticamente,comotambémlingüisticamente.

d.

PodemosafirmarqueoLatimClássicoeoLatimVulgareramduaslínguasdistintas.

e.

QuandoosbárbarosinvadiramaPenínsulaIbérica,impuseramsualínguacomooficialdaregião.

5)

ExpliquedequemodoaReconquistacontribuiuparaaexpansãodogalegoͲportuguêsemterritórioportuguês.

6)

Expliqueaorigemdomorfema“a”comocaracterísticadofemininoemportuguês.

7)

FalesobreainvasãodosárabesnaPenínsulaIbérica,focalizando:




Oaspectolingüístico;
Oaspectocultural;

 Operíododeabrangência;


Arelaçãodosmouroscomospeninsulares.
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UNIDADE II
O GALEGO-PORTUGUÊS AO PORTUGUÊS MODERNO:
origens, características e expansão


Os fatos históricos

ApósabatalhadeSãoMamede,DomAfonsoHenriquesproclamaͲsecomoprimeiroreidePortugal,
defineͲseafronteiraaonorteeoreinoportuguêsseparaͲsedaGaliza.Portugalvaiestendendooslimitesdo
reinodePortugalatravésdelutascontraosárabes.AexpansãoterritorialampliaͲseemdireçãoaosulcoma
Tomada de Faro, 1249 e, finalmente, com a conquista do Algarve, fixamͲse os limites atuais de Portugal. À
medida que o território português se desenvolve em direção ao sul, os territórios ocupados passam a ser
habitados por colonos do norte, que trazem consigo o galegoͲportuguês. A capital do reino se desloca de
Guimarães,(AfonsoI),paraCoimbra(libertadaem1064)atéfixarͲseemLisboa(AfonsoIII,1255).



AclamaçãodeAfonsoHenriques


Na Península Ibérica, vocábulos das diferentes línguas preexistentes ao latim incorporaramͲse ao
vocabuláriolatino.NoperíodoiniciadoapartirdoséculoV,termosgermânicoseárabesincorporaramͲseao
vocabuláriolatino.Essefatotornoubastanteinovadoraavariedadedolatimvulgarlevadoparaonoroesteda
Península,conhecidocomolatimLusitânico.ApartirdoiníciodoséculoIX,ocorreagrandediferenciaçãodo
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latimnamulticiplicidadedefalares,osRomanços(ouromances),denominaçãodadaaosidiomasdetransição
entreolatimeaslínguasromânicas,incluindooPortuguês.
AoseseparardaGaliza,Portugalfoiestendendoosseuslimitesatravésdelutascontraosárabese,
com a conquista do Algarve, fixou os limites atuais de Portugal. O romanço galegoͲportuguês, também
conhecido como galaicoͲportuguês ou português antigo, consolidouͲse como língua falada e escrita da
Lusitânia.Simultaneamenteaoavançodoscristãosparaosul,osdialetosdonorteinteragemcomosdialetos
moçárabesdosul,começandooprocessodediferenciaçãodoportuguêsemrelaçãoaogalegoͲportuguês.A
separação entre o galego e o português, que começou com a independência de Portugal (1185), vem se
efetivarcomaexpulsãodosmourosem1249ecomaderrotaem1385doscastelhanosquetentaramanexar
opaís.OgalegoabsorvidopelaunidadecastelhanaeoportuguêstornandoͲselínguanacionaldePortugal.
Asprimeiraspalavrasportuguesassurgemporvoltadoséc.IX,empeçasdeutilidades,documentos,
ouemmonumentos.EmgalegoͲportuguêssãoescritososprimeirosdocumentosoficiaisetextosliteráriosnão
latinosdaregião.Vejamos.
OsdocumentosnoportuguêsantigocomeçamasurgirporvoltadoséculoXIII,noiníciodoreinado
de D. Dinis, quando a chancelaria régia adota o português como língua escrita. Trazem uma língua mais
espontâneaediversificadaqueadosCancioneiros;muitosapresentaminfluênciadelínguasdonorte(leonês),
fatoexplicávelporseremdesertasasterrasreconquistadaserepovoadasporcolonosvindosdaGaliza.Outros
documentos dão testemunho como o Testamento de Afonso II e a Notícia de Torto, de 1214, além de
testamentos,títulosdevenda,foros.
A poesia lírica floresce entre finais do século XIII a meados do século XIV. Escritas em galegoͲ
português, as cantigas foram conservadas em compilações, como os cancioneiros (coletâneas de poemas
medievais),alémdascantigasdeSantaMaria:


x Cancioneiro da Ajuda – organizado ao tempo dos trovadores (copiado em fins do século XIII ou
princípios do século XIVͲ na época ainda não havia imprensa), mais antigo códice de poesia profana,
menosricoquantoaonúmerodetextosconservados;CancioneirodaAjudaͲ.EncontraͲsenaBiblioteca
daAjuda,emLisboa.Dassuas310cantigas,quasetodassãodeamor.

x CancioneirodaVaticana–copiadonaItália,provavelmentenosprimeirosanosdoséculoXVI.Entre

assuas1.205cantigas,hácomposiçõesdetodososgêneros.

x Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (antigo ColocciͲBrancuti) – copiado na Itália,

provavelmentenosprimeirosanosdoséculoXVI.Descobertoem1878,nabibliotecadocondePaulo
BrancuttidoCagli,emAncona,foiadquiridopelaBibliotecaNacionaldeLisboa,ondeseencontradesde
1924.Entreassuas1.664cantigas,hácomposiçõesdetodososgêneros.

x Cantigas de Santa Maria – de Afonso X, o sábio (1221Ͳ1284), rei de Castela e de Leão a partir de

1252;escritasnumalínguacomplexabaseadanosfalaresdaGalizaenonortedePortugal:presençade
arcaísmos,autoresgalegoseportugueseseatéleonesesecastelhanos.
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Noscancioneiros,aspoesiascoletadasencontramͲseemtrêscategorias:Cantigasd’amigo–poemas
deamor,porvezescomtraçospopulares,emquefalaamulher;sãoinspiradasnasmuwaššahas,poemasdos
séculos XI e XII, escritos em hebraico ou em árabe; Cantigas d’amor – poemas mais eruditos, de frequente
inspiração provençal, nos quais é o homem quem fala e, finalmente, Cantigas d’escarnho e de maldizer –
poemassatíricos,nãoraroextremamentegrosseiros.
Acantigaaseguir,aCantigadaRibeirinha,dePaioSoaresdeTaveirósdePaioSoaresdeTaveirós,é
consideradaumdosmaisantigotextoescritosemgalegoͲportuguês(1189ou1198).FoidedicadaaD.Maria
PaesRibeiro,apelidada"ARibeirinha",amantedoreiD.SanchoI.PertenceaoCancioneirodaAjuda.

"Nomundonommeseiparelha,
mentremefor'comomevai,
cajamoiroporvosͲeai
miasenhorbrancaevermelha,
queredesquevosretraia
quandovoseuviemsaia!
Maodiaquemelevantei, 
quevosentonnomvifea!"


"E,miasenhor,desaqueldi',ai!me
foiamimmuinmal,

evós,filhadedonPaai
Moniz,ebenvossemelha
d'avereuporvósguarvaia,
poiseu,miasenhor,d'alfaianunca
devósouvenemei

valiad'uacorrea".



Parelha:dolatimparicula(coisaalguma,semelhante)
Mentre:conj.temporal(enquanto)
Ca:dolatimquia>ca.Significaporque.Moiro:Depoentedeorio>moiro;
Mia>mša>minha 

Queredes>quereis;Retraia:latimretrahere>retrair=retratar,recordar




fea:dolatimfoedanãovifeia(Litote–Eleaviulinda)

Senhor:senhora
Muin:dolatimmultu>muito


E...semelha:Osentidoé“eavósbemvosparece”
guarvaya:peçadevestuário,capa,manto
D’alfaia–doárabe:bensdevalor.Aquisignificadevalioso,deprecioso

Valiad’uaCorrea=semvalor




Nomundoninguémseassemelhaamim/enquantoaminhavidacontinuarcomovai/porquemorroportieai/minhasenhorade
pelealvaefacesrosadas,/quereisqueeuvosdescreva(retrate)/quantoeuvosvisemmanto(saia:roupaíntima)/Malditodia!me
levantei/quenãovosvifeia(ouseja,viuamaisbela).

E,minhasenhora,desdeaqueledia,ai/tudomefoimuitomal/evós,filhadedonPai/Moniz,ebemvosparece/detereuporvós
guarvaia(guarvaia:roupasluxuosas)/poiseu,minhasenhora,comomimo(ouprovadeamor)devósnuncarecebi/algo,mesmoque
semvalor.
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Figura4Testamentode
eD.AfonsoII


osaseguiro
oTestamento
oded.Afon
nsoII(séc.XIII),oprimeirrodocumentorealdatad
doeescrito em
Vejamo
português.Otextoédee27dejunho
ode1214.


En'ono
omedeDeus.Eureidon
nAfonsopeelagraciadeDeusreid
dePortugal,,seendosan
noesaluo,
tem͕teeodiadem
miamorte,a
asaudedem
miaalmaea
aproedem
miamolierra
ainadonaO
Orracaede
me(us)filiosedem
me(us)uasssalosedeto
odomeureiinofizmiam
mãdap(er)q(ue)de/po
osmiamortte
oliereme(u
us)filiosem
meureinoem
me(us)uasssalosetoda
asaq(ue)lasscousasq(u
ue)De(us)m
mi
miamo
deuenpoderstenenpazeen
nfolgãcia.P
P(ri)meiram
m(en)temãd
doq(ue)meu
ufilioinfantedonSanccho
q(ue)eidarainad
donaOrraca
aagiameurreinoenteg
g(ra)m(en)teeeenpaz.EEssiesteforr/mortosen
n
semmeel,omaiorffilioq(ue)ou
uuerdarain
nadonaOrrracaagiaoreinoenteg
gram(en)teeenpaz.Essi
filiobarrõnõouuerrmos,amaiiorfiliaq(uee)ouuuermosagia'o....

Tem͕te:tem
mendo
Saude:salvaçção
Molier:(lat.M
Muliere) mulh
her
aproe:(lat.p
prode>proe)proveito

glossário
l ái

glossário


mãd
da:testamentto
sten
n:(deestare>stent)estejam
m
folg
gãcia:(lat. folllicare)descanso,
tran
nquilidade
sem
mel:(lat.semin
nem)semente
e,
descendência


Característiccas do galego-português

o galegoͲpo
ortuguês, a grafia era essencialmente fonética, com raaras escritass etimológiccas,
No
decorrendo
odaígrafias diferentesp
paraasmesm
maspalavrass.Oportuguêsarcaicoutilizavaalfab
betocomlettras
simplesdo alfabetolatiino(menoso
ok)easgem
minadassserr.Alíngua eraescritap
paraserouvvida.Parase ter
nascortes,aascantigaserramrecitadaas;nasorden
nsreligiosas,aleituraeraafeitaoralm
menteeoslivvros
umaideia,n
eramditado
osparaserem
mcopiados.
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1.ApartirdasegundametadedoséculoXIII,observouͲseoestabelecimentodecertastradiçõesgráficas.
a)

Usodechparaaafricada[tš],consoantediferentedo[š]Ͳaoqualseaplicaagrafiax:Sancho,chus.ObservaͲseadistinçãode
sonsseç,s(intervocálico)ez,chex;
ex.:chsoavacomotch:chuva(tchuva)
zsoavacomodz:cozer(codzer)
xsoavacomoch:luxo>luxo
çsoavacomots:paço(patso)

b)

Usodagrafiadasgrafiasdeorigemprovençalnhelhparao[n]palataleo[l]palatalsócomeçamaserusadasapartirde
1250:gaanhar,velha;

c)

Usodotil(~)comosinaldenasalizaçãodasvogais,alémdousodaconsoantenasal:razõ,razom,razon;

d)

confusãoentreasgrafias(indistinçãoentrei–u,ej–v)

e)

empregoarbitráriodoy;

f)

trocadonnpornhelporlh;

g)

sonorizaçãodotemd;

h)

junção,separaçãoeabreviaçãodepalavras.

i)

empregodersimplescomvalordegeminado:
ex.:barete(barrete);tera(terra)

j)

empregodosscomsomdez:
ex.:conssa

k)

empregodeliporlhenipornh:
ex.:filia(filha),tenio(tenho)

l)

empregodeenolugardeiquandoseseguiaumo:
ex.:peor(pior)

m) oosurdografavaͲseu
ex.:pudiam
n)

comog(brando)soavaoiouoj:
ex.:traie

o)

ohinicialcomumentenãosegrafava:
ex.:omem,aver,omilde

p)

eramdeusomuitofrequenteaspalavrasiniciadasporgruposconsonantais:
ex.:smeralda,spargir,star

q)

ox,quandonofinaldovocábulo,tinhaosomdeeis:
ex.:sex(seis),lex(leis),rex(reis)

r)

ourepresentavaovnocomeçoounomeiodapalavra:
ex.:uez(vez),caualgar(cavalgar)


2.Daperspectivafonética,observouͲseacriaçãodefonemasnovosdogalegoͲportuguês
a)

/ts/Ͳcidade,cem,preço,praça,faço(hoje/s/);

b)

/dz/Ͳprezar(hoje/z/);

c)

/dž/Ͳgente,hoje,vejo,esponja(hoje/ž/);

d)

/š/Ͳroxo(ssy;sse)–semmodonoport.Moderno);

e)

/lh/Ͳfilho;

f)

/nh/Ͳsenhor,tenho(semmod.noport.Moderno).
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3.AbundânciadesequênciashiáticasresultantesdasíncopedasoclusivassonorasedeNeLintervocálicos.

Ex.vidi>viͲi,solo>soͲo,tela>teͲa,vinu>všͲo,manu>mãͲo.


4.Asterminaçõeslatinas–ANU,ͲANE,ͲANT,ͲONEe–UNTevoluírampara–ao,Ͳãe–ô.


SINGULAR

PLURAL

SINGULAR

PLURAL

ANTIGO

ANTIGO

MODERNO

MODERNO

MANU

Mão

Mãos

Mão

Mãos

PANE

Pã

Pães

Pão

Pães

CORATIONE

coraçõ

corações

Coração

corações


5.Namorfologiaenasintaxe,observamͲseasseguintescaracterísticas
a)

inúmerossubstantivoseadjetivoscomaterminaçãoͲonquecorrespondehojea–ão:
ex:.perdiçon,coraçon

b)

grafiaepronúnciadevogaisquehojesãocraseadas:
ex.:creer,leer,poer,teer,meestre,doer,coor

c)

formasverbaiscomterminaçãoͲomcorrespondeaao:
ex.:vierom,matarom

d)

formasterminadasemͲeoquehojecorrespondeaͲeio
ex.:creo,meo,veo,feo

e)

desinênciada2ªpessoadopluralemͲdes
ex.:amades,devedes,credes,

f)

particípiosverbaisemͲeitocorrespondentesaosterminadosemͲido
ex.:colheito(colhido)coseito,maltreito,(maltratado)

g)

particípiosemͲesotambémcorrespondentesaosterminadosemͲido.
ex.:defeso(defendido),ofeso(ofendido)

h)

particípiosemͲudoigualmentecorrespondentesaosterminadosemͲido
ex.:correspondudo,manteúdo,sabudo,entendudo,prendudo

i)

verbosterminadosemͲercorrespondenteshojeaosterminadosemͲir
ex.:confunder,caer

j)

empregodeformaspronominaishojecompletamenteforadeuso
ex.:al(outracoisa),aquello(aquilo),aquesto(isto),

k)

nomesterminadosemͲnte,Ͳor,eͲêsuniformesquantoaogênero.Constituíamexceçõesaspalavrascortêsemontês,
queerambiformes:
ex.:senhor(masc.efem.)línguaportuguês,ainfante

l)

flexãodenúmero:muitoshojeinvariáveiseramflexionadosantigamente.
ex.ourívezes,alferezes

m) mudançadegênero:
ex.:fim,marplanetaecometaeramfemininos;tribo,coragemelinguagemerammasculinos
n)

temposverbaishojeinteiramentedesconhecidos
ex.:comotevefeitaapetiçon

o)

particípiospresentesnodesempenhodesuafunçãoprópria.
ex.:aomercadoralidistante,(estando)
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p)

eassimtambémseempregavamasformas:
amante,regente,agente,ouvinte

q)

particípiopassadodaativa,concordandocomoobjetodireto.
ex.:comosenãoativeramerecida

r)

pleonasmosnasfrasesnegativas:
ex.:aquelanoctetodanenhƹairmãnondormyo...

s)

empregodapreposiçãoparaassinalarideiadepartitivo:

t)

passivapronominalcomagenteexpresso:
ex.:cadadiasenegavamnestacasaperasirmãssolteiroseoutrascoisas.

u)

nomesterminadospor–lͲ:olmantémͲsenosingular,mascainoplural:
ex.:sinal

sinaes

cruel cruees
v)

quandoosujeitoeraumcoletinonoplural,overbopodiaestarnosingular:
ex.:ehimoreograndesgentes

w) infinitivoregidodepreposição,apóscertosverbosquertransitivosquerintransitivos:
ex.:ecomeçaromdefugir
começouhiremposella
outrocaminhoconvenabuscar
x)

asformastônicasdospronomespessoais:mioumim,ti,si,nós,vós,eaindaele,eleseelaspodiamterafunçãodeobjeto
direto
ex.:quemvusouve,minouve.
EJudasdeziaaJosefquetomasseeleperservo.

y)

oraçõesinterrogativasdiretaseindiretaspodiamprincipiarpelopronomecujo.
Ex.:Cujofilhoés?

Dopontodevistalexical,observamͲseasparticularidadesaseguir:

a)

empregodapalavrahomemcomsentidodealguém

b)

empregodemuitosvocábulosdesusadosnasépocassubsequentesehojetotalmentedesaparecidos:
ex.:doma(semana)

ardileza(valentia)

fuiza(confiança) 

esguardar(olhar)

dultar(recear)



dividos(parentes) 

pestinença(peste)
lavrar(costurar)

aficar(teimar)leixar(deixar)
c)

empregodetermoshojecompletamentedesaparecidos: ex. asinha (depressa), ende (indeͲ daí, disso), mentre
(enquanto),peró(porisso),estê(esteja),trouve(trouxe),



Do português Médio ao Clássico

NocomeçodoséculoXV,outrasmudançasocorremnanaçãoportuguesa.Acontecimentoscomoa
crise da dinastia, a depressão econômica, o declínio das zonas rurais e o crescimento da burguesia urbana
somamͲseàpeste,afomeeaguerraquedevastouaEuropa.
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AomorrerD.FernandoI,daDinastiadeBorgonha,descendentedeDomAfonsoHenriques,suaúnica
filhaD.BeatrizdeveriasucedêͲlo.D.Beatriz,aindacriança,casaraͲsecomoreideCastela,encerrandovários
conflitos contra aquele reino. D. Leonor Teles, a viúva de D. Fernando, passou a governar o reino como
regenteatéqueumfilhodeD.Beatrizcompletasse14anos,eviessereinarpessoalmenteemPortugal.Isso
provocourevoltaspopulareseapoiodosburguesesaoMestredeAviscontraaantiganobrezaqueapoiava
Castela.NaBatalhadeAljubarrota,em14deagostode1384,D.JoãoI,oMestredeAviséaclamadoreide
Portugal,dandoorigemaumanovadinastia.
Há necessidade de afirmação nacional e de consolidação da nova monarquia. A Casa de Avis
promoveosurgimentodeinovaçõessociaiseculturaisemPortugal,comoacriaçãodeescolasebibliotecas,a
contrataçãodeescrivães,letradoseprofessoresnascorteseresidênciasdosburguesesmaisricos.Sãocriadas
algumas instituições, como o Mosteiro de Alcobaça e o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, que
desempenhamimportantepapelcultural.
OsdeslocamentosdaUniversidadeemLisboa(1288/1290)noeixoLisboaͲCoimbrae,definitivamente
em Coimbra (1537), além da residência do rei em Lisboa tornam essa região, antes moçárabe, o eixo do
domíniodalínguaportuguesa.Asinovaçõesquesurgemnalínguaportuguesaapresentamcaracterísticasdo
suleseconstituemanormaaserseguidaeLisboatornaͲsemodelourbanoelinguístico.Alinguagemvulgar,
ouseja,oportuguês,estendeͲseatodososramosdopensamento.
Aliteraturapassaaenvolveroutrasáreas,alémdaesferaeclesiástica,emboraosmosteirosdeSanta
Cruz de Coimbra e de Alcobaça ainda se mantenham como centros de cultura. Na literatura, os nobres
valorizamaculturaeinteressamͲsepelatraduçãoepelaleituradenovelasdecavalaria.DomJoãopromoveua
TraduçãodoNovoTestamentoeescreveuoLivrodeMontaria,quetratadacaçaaojavali,oLivrodashorasde
Santa Maria, os Salmos certos para finados. D. Duarte (o Rei Eloquente, rei Filósofo), filho de D. João I
escreveu o Leal Conselheiro e o Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda
Sella e incentivou a expansão de Portugal e a exploração marítima. D.
Henrique, o Navegante, durante o reinado de D. Duarte, seu irmão,
estabeleceuͲse na vila marítima de Sagres para dirigir as navegações. Ele
escreveu um pequeno tratado de teologia. D.  Pedro, escreveu o Livro da
virtuosabenfeitoria.Nessetempo,ahistoriografiaflorescimentoecriaͲseo
cargodecronistaͲmordoreino(FernãoLopes).
No final do século XIV, tem início o desenvolvimento da prosa
literáriaemportuguês,comaCrônicaGeraldeEspanha(1344),redigidapor
ordemdeAfonsoX,oSábio,eoLivrodeLinhagens,dedomPedro,conde
de Barcelos. Extinta a escola literária galegoͲportuguesa, uma nova
atividade poética, a poesia palaciana, surge na corte, paralelamente à

Figura5ͲD.JoãoI,oMestredeAvis


prosa.Acomposiçãodasobrasemlínguaportuguesadeixaolatimlimitadoatratadosdefilosofia,teologiaou
científicos.
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Entre os séculos XIV e XVI, o império português de ultramar foi construído. No século XIV, os
portugueses já haviam descoberto os arquipélagos de Madeira e dos Açores, colonizandoͲos no século
seguinte. Em 1415, aconteceu a Tomada de Ceuta. Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa
Esperança, Vasco da Gama chegou à Índia em 1498 e, em 1500, aconteceu o Descobrimento do Brasil e de
outrasregiõesemMalaca,ChinaeJapão.
Em consequência dos descobrimentos e das conquistas ultramarinas, a língua portuguesa recebeu
influências das línguas dos locais para onde foi levada. Além disso, Portugal passou a ser a ponte entre a
Europaeanovasculturas,novasgentes,lugareseanimaisexóticos.Essasdescobertasacabaramporserefletir
noingressoaovocabuláriodenovostermos,comojangada,deorigemmalaia,echá,deorigemchinesa,entre
outros.Poroutrolado,alínguaportuguesadeixoumarcasemoutrosidiomas,como:nomalaioencontramͲse
as palavras kadera (de cadeira), kamija (camisa); no japonês, furasuko (frasco), bisukettu (biscoito); no
quicongo(línguadaÁfrica),kesu(queijo),lozo(arroz).Poroutrolado,comoRenascimento,cresceuonúmero
deitalianismosepalavraseruditasderivadasdasgregas,comoconsequênciadeumacrescentevalorizaçãoaos
modelosgregoselatinos.
Osurgimentodaimprensapermitiumaiordifusãoeacessibilidadedelivrose,comoconsequência,o
aumento da produção literária. SeguiuͲse um período de normalização e elaboração da língua portuguesa,
centradanoeixocentroͲmeridional:característicaslinguísticasarcaicasseextinguiramemudançaslinguísticas
iniciadasnosséculosanterioresseconcretizaram.
VejamosaseguirumtrechodoLivrodeEsopo,doSéc.XIV,comentadopelofilólogoSousadaSilveira,
publicadopelaRevistadeLínguaPortuguesaem1921.

ContaͲse que no tempo do inverno una serpente mui
fremosa (1) jazia a riba (2) duna auga (3) corrente e jazia
tanto(4)friaconoregelado,quenonsabiadesiparte.(5)
E unu vilão, (6) passando per (7) o dito ribeiro, vio a dita
serpente muito fremosa con muitas diversas colores (8) e
ouve doo (9) dela, por que a via assi (10) morta de frio, e
tomouͲa e meteuͲa no seo (11). E levouͲa a sua casa e
mandou fazer (12) mui grande fogo e tirou a serpente do
seo (11) e poseͲa (13) acerca dele e aqueentavaͲ(14)a o
milhor (15) que ele podia, e, quando a serpente foi (16)
bem queente (14), vioͲse poderosa e levantouͲse em pee

Figura6ViagensdeVascodaGama

(17) contra o vilão, deitando contra ele peçonha (18) pela boca (19), e queriaͲo morder. E o vilão,
veendo(20)esto(21),fezquantopôde,ataa(22)quealançoufóradecasacongrantrabalho.
Enaquesta(23)estoria(24)odoutornus(25)ensinaquenondevemosajudarosmaosomenes(26)
quando os veemos (20) en algunus perigoos (27), por que, se algunu ben lhe fazemos, sempre deles
averemos maos merecimentos, como fez esta coobra (28), que deu mao galardon aaquel (29) quea
livroudoperigoodamorte.
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Comentário
(1)fremoso=fermoso,dolat.formosu.
(2)riba<lat.ripa.Significamargem;ariba=àmargem,aolado,aopé
(3)auga<lat.aqua;auga=água.
(4)tanto:formaplena;acontractatãoéquehojeseempregariaaqui.
(5)nonsabiadesiparte=nãodavaacordodesi.
(6)vilão<villanu;sign.habitantedevila,camponês.
(7)per,preposição=por.
(8)colores=cores.AconservaçãodoͲlͲintervocálicomostraqueapalavraéumlatinismo,ou,talvez,
castelhanismo.
(9)doo=dó(pena,compaixão).Ouve(=houve)doo=tevepena.
(10)assi=assim.
(11)seo(=seio);dolat.Sinu.
(12)fazer,formaactiva,massignificaçãopassiva:serfeito.
(13)pose(=pôs,v.pôr);poseͲa=pôͲla.
(14) aqueentava = aquentava; observaͲse aqui o hiato ee resultante de queda de consoante
intervocálica. O lat. calere = estar quente; o radical calͲ vêͲse em calor, cálido, caldeira, rescaldo,
escaldar.
(15)milhor,formaantiga=melhor.
(16)foi(=ficou).
(17)pee(<pede)=pé;levantouͲseempee=levantouͲse,ergueuͲse,aprumouͲse;contrapõeͲseàideia
acimaexpressaporjaziaesemsaberdesiparte:hápoucoeraumacoisainerte,dócil,inteiramentesem
vontade;agorajáselevanta,jámostraasuaintençãoperversa.
(18)peçonha=veneno.Emlatimháoverbopotare(=beber),cujoradicalpotͲsemostranoadj.port.
potável (água potável, isto é, boa para beber). O subst. lat. potio, potionis = acção de beber, bebida,
beberagemmedicinal,bebidacomveneno;potione>poção(=beberagemmedicinal).
(19)boca<lat.bucca.
(20)veendo=vendo.videre>veer>ver.
(21)esto=isto.
(22)ataa=até.
(23)aquesta=esta.
(24)estoria=história.
(25)nus=nos.
(26)omenes=homens;formanormaltiradadopluralhomines(hómenes).
(27)Dolat.periculu>perígoo>perigo.
(28)coobra=cobra;dolat.colubra.
(29)aaquel=àquele.
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Evolução fonética do português europeu do período Médio ao Clássico

a) Redução do sistema das africadas. No sistema arcaico, em que as apicais eram fricativas e as dentais
africadas,acorrespondênciaentregrafiaeetimologiaeraquasesistemática.Masosistemaevoluinosentido
dodesafricamentoe,quandoasdentaisperdemoelementooclusivoinicial,adistinçãotornaͲsemenosclara.

b)

Eliminaçãodosencontrosvocálicos
x

x

x

x

Desenvolvimentodeumaconsoanteentreduasvogais:Ex.:sardina>sardšͲa>sardinha
Contraçãodasduasvogaisnumavogalúnica:Ex.:lana>lãͲa>lã
Contraçãodeduasvogaisoraisnumditongooral:Ex.:credo>creͲo>creio
Contraçãodeumavogalnasaledeumavogaloralemditongonasal:Ex.:senu>s Ͳo:seio


c) Encontros vocálicos provindos da queda de –dͲ nas desinências verbais (2ª pessoa do plural): amades>
amaͲes>amais

d) Sistema de redução das consoantes sibilantes. No Português Antigo, as sibilantes surdas e sonoras
apicoalveolares, herdadas do sistema latino eram grafadas [s,ss] e se opunham às predorsodentais,
constituídas  por consoante dental [t] ou velar[k] e elemento vocálico palatal , a que correspondiam os
grafemas[c,ç,z].Porvoltade1500,asduasafricadas/ts/e/dz/tinhamperdidooseuelementooclusivoinicial,
masaoposiçãoentreosdoisparesdefonemascontinuavaamanterͲse,porqueoseupontodearticulaçãonão
eraomesmo.Tínhamos,assim,emposiçãointervocálica:



PreͲdorsodentais

ApicoͲalveolares

Surdas

/s/escritoc,ecantesdee ei:ex.:paço

/Ƒ/escritosͲ ess.ex.:passo





Sonoras

/z/escritoz:ex.:cozer

/Ǎ/escrito–s.ex.:coser


No final do século XVI, o português comum reduziu a dois os quatro fonemas, e essa redução fezͲse em
favordaspredorsodentais,idênticasasdoFrances.Desdeentão,osdoisfonemasseguintes:
—Umapredorsodentalsurda/s/;ex.:paçoepassoconfundidos.
—Umapredorsodentalsonora/z/;ex.:cozerecoserconfundidos.


e) Unificação dos substantivos singulares anteriormente em –ãͲo, Ͳan e –on: Os nomes portugueses
terminadosem–ãotêmorigemempalavraslatinasdediferentesterminações:

Ͳanu>Ͳão

Ͳone>Ͳom>ão

– ane>Ͳã>Ͳão

–udine>Ͳom>Ͳão

s–manu>mão

s–leone>leom>leão

s– cane>cã>cão

s– multitudine>multidom>multidão







p–manos>mãos

p–leones>leões

p– canes>cães
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p– multitudines>multidões

f) Permanênciadadistinçãoentre/b/e/v/noportuguêscomum:balaevala,caboecavo
g) Pronúncia chiante de s e z implosivos. Conforme Paul Teyssier, em geral, no português europeu normal
atual,todosossetodososzimplosivos—ouseja,emposiçãofinaldesílaba—sãopronunciadoscomo
chiantes([š]ou[ž]).Arealizaçãosurda([š])ousonora([ž])dachianteéautomaticamentedeterminadapela
posiçãodestaconsoante,oquesignificaquesetratadeduasrealizaçõesfonéticasdeumúnicofonema.A
regra de repartição é a seguinte: a surda [š] em final absoluta (ex.: atrás, uma vez) ou diante de uma
consoantesurda(ex.:vista,fazfrio);asonora[ž]diantedeumaconsoantesonora(ex.:mesmo,atrásdele).

Do português Clássico ao Moderno

A produção escrita ampliou a reflexão sobre a língua portuguesa, favorecem o surgimento das
primeirasgramáticasdoportuguês:aGrammaticadalinguagemportuguesadeFernãodeOliveira(1536)ea
de João de Barros, Gramática da Língua Portuguesa (1540). Essas gramáticas trazem informações sobre a
construçãodaspalavrasedasfraseseservemdefontesparaoestudodalínguaatravésdeinformantesque
refletemsobremudançaslinguísticas.Essesestudiosos–gramáticos,lexicógrafos,ortógrafoseospedagogos
representam o testemunho direto para o conhecimento da língua falada, e vem juntarͲse aos documentos
literáriosenãoliterários,eaindaaosdialetosarcaizantesdoportuguês
Noteatro,aindanoanode1536,foirepresentadooúltimoatodeGilVicente(Florestadeenganos),
que representava a transição entre a cultura e as línguas medievais e o
Renascimento, entre o Português Médio e o Clássico, e morria Garcia de
Resende, também representante da literatura préͲclássica. A Universidade
instalaͲse definitivamente em Coimbra, tornandoͲse o foco principal do
Humanismoportuguês.Oensino,em1555,estavanasmãosdosjesuítaseo
desenvolvimento cultural condicionado pela censura. Como podemos ver,
inúmeros e importantes acontecimentos ocorreram neste momento,
modificandoasestruturasculturaisportuguesas.
Alínguajánãoeraencaradaapenascomoummeiodetransmitir
uma mensagem, mas como objeto de estudo em si. O português, então,
passou a ser analisado, estudado, descrito em suas características, através
decartinhas(cartilhas),vocabulários,dicionáriosegramáticas.Bastacitara





Figura7ͲGrammaticadalingoagem
portuguesadeJoãodeBarros



Ortographia da Língua Portuguesa de Nunes Leão que, em 1576, já apresentava o betacismo, isto é, a
confusãoentreveb(vós>bos;vosso>bosso;vida>bida),comoumtraçodialetal,apesardenãofazerparteda
norma. Em regras que ensinam a Maneira de Escrever a Orthographia da Lingua Portuguesa (1574),
MagalhãesdeGândavoafirma,referindoͲseàreduçãodosis/temadesibilantesdoportuguêsantigo:
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Asletrasquesecostumammuitasvezestrocarhuasporoutras,eemquesecometemmaisvíciosnesta
nossalinguagem,sãoestasqueseseguem,convemasaber:c,s.z,eistonacedenãosaberemmuitosa
diferençaquehádehƹasasoutrasnapronunciação.


AvisãohumanistadomundochegouaPortugalatravésdeSádeMiranda,AndrédeResende,entre
outros.Essanovavisãopossibilitouacriaçãodenovosgênerosliterárioseautilizaçãodalínguacadavezmais
elaborada.
Alémdointeresselinguístico,haviatambémointeresseemdivulgaralíngua,emvalorizáͲlaelouváͲ
lacomoinstrumentodeconsolidaçãodoimpério.Ointeressedosgramáticosemfixarumanormadalíngua
paraserensinadapoderiarepresentaronacionalismoeoidealunificadoreexpansionistaquevigoravamem
Portugal.
No início do século XVI, Portugal havia se transformado em um dos mais prestigiados Estados
europeus, mas logo as despesas com tornamͲse maiores que as receitas, decorrentes dos custos em defesa
império, do crescimento da nobreza e da alta burguesia que monopolizavam o comércio, a importação de
produtos manufaturados, entre outros fatores. Nesse contexto, a descoberta do ouro no Brasil faz comque
milharesdeportuguesesemigremparaacolônia.
DiversasmudançaslinguísticasocorridasnalínguapodemserencontradasemtextosdosséculosXIV
eXV.AmorfologiaeasintaxedalínguadefiniramͲsecomasprimeirasgramáticas,alínguaentrounasuafase
clássicadoperíodomoderno:emOsLusíadas,deLuisdeCamões(1572),oportuguêsjáé,tantonaestrutura
dafrasequantonamorfologia,muitopróximodoatual.
Nos meados do século XV a fins do século XVII, Portugal e Espanha se unem em decorrência de
casamentos entre reis portugueses e princesas espanholas. Do ponto de vista linguístico e literário, a
dominaçãoespanholaresultouemuminteressecadavezmaiornalínguaeliteraturacastelhana,permitindoo
ingressodeinúmerosvocábuloscastelhanos,entreosquaisbobo,bolero,castanhola,caudilho,gado,moreno,
galã,pandeiro,granizo.Duranteesseperíodo,muitosautoresportuguesessãobilíngues,entreeles,podemos
citar Gil Vicente, Sá de Miranda, Luís de Camões. RessalteͲse que esse bilinguismo não era encarado como
traição para com o seu país, pelo contrário, tinha características bastante peculiares e caracterizavaͲse pela
presençadelusismosnoléxico,namorfologiaenasintaxe.
Por outro lado, a valorização ao modelo clássico fez retomarͲse o modelo frasal latino,
principalmente a sintaxe, em relação à subordinação e ao léxico, inserindo inúmeros latinismos no acervo
vocabularportuguês:indômito,arquétipo,hemisfério.Abaselexicaldoportuguêsé,comojávimos,deorigem
latina, mas foi durante o Renascimento que muitos empréstimos eruditos foram extraídos de obras de
escritoresromanos.Poressecaminhoquesedesenvolveuumprocessodederivarpalavrasdolatimliterário,
emvezdesepartirdotermopopularportuguêscorrespondente.Comoconsequência,háhojenoportuguês
uma série de adjetivos com radical distinto do respectivo substantivo: ocular / olho, digital / dedo, capilar /
cabelo,áureo/ouro,pluvial/chuva).Esseprocessoéresponsávelpelacoexistênciaderaízesdistintaspara
termosdomesmocamposemântico.Emoutroscasos,ocorreuasubstituiçãodemuitostermospopularespor
termoseruditos(palácio/paaço,louvar/loar,formoso/fremoso,silêncio/seenço,joelho/geolho).
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Ao final do século XVII, o português é uma língua que se encontra ainda em expansão e com o
padrão linguístico firmado por literatura, gramáticas, ortografias e dicionários. É o reflexo das profundas
transformações na sociedade e na mentalidade do povo lusitano, moldada pelo Renascimento, pelos
DescobrimentosepelaInquisição.Nesseperíodo,fixaͲseomodelolinguísticoͲanorma–,aomesmotempo
em que se torna o modelo de uma instituição social, o idioma nacional, representando a expressão do
sentimentodenacionalidade.
Vemos, no texto seguinte, um documento de D. João III, rei de Portugal. O documento designa D.
GarciadeAlmeidareitordaUniversidade.AUniversidadedeCoimbra,amaisantigadopaís,foifundadapelo
rei D. Dinis,com o nome de Estudos Gerais, em 1290, mas sófoi definitivamente instalada em Coimbra em
1537.Oconteúdodotextoéperfeitamenteinteligível,apesardeotextoserdoséculoVI.

Texto:1537

1ºdemarço:
EuelReyffaçosaberavoslemtesofficiaeseestudantesdavniversidadedosmeusestudosdeCoimbra
que eu ey por bem que emquanto não for elegido Reitor para Reger eses estudos segº forma dos
estatutosdellesouporminhaprovisamtenhaoditocargodoRectorDomgarçiadalmeidanoteficovollo
asyemandovosqueoajaesporRectordesavniversidadeelheobedeçaesemtodooquenoditocargo
deReitortocanascousasdoRegimentoegovernançadesavniversidadesomenteporquantonoquetoca
aoscolegiosdesanctacruzentenderaopadrefreybrasdebragagovernadordoditomosteirocomprio
asypostoqueestonãopasepelachancelariaamRqdamotaofezemevªaoprimeirodiademarçode
milbjXXXbijanos.





















Rey”


Oportuguêssofreu,doséculoXIVaoXVI,umasériedetransformaçõesquefixaramamorfologiaea
sintaxedetalmodoque,daípordiante,poucovariarão.Citaremosalgumasdastransformaçõesapontadaspor
Teyssier(1994):
a) A morfologia do nomee do adjetivo absorveas consequênciasdas evoluções fonéticas: os plurais
dosnomesemaosãofixados(tipomãos,cãeseleões),assimcomoofemininodosadjetivosemao;ex.:
sãoͲsã.
b) Namorfologiadoverbo,osparadigmassimplificamͲsesoboefeitodaanalogia.
c) Asprimeiraspessoasdotiposenco,menço,arçosãosubstituídasporsinto,minto,ardo.
d) Osparticípiospassadosemudodasegundaconjugaçãocedemlugaraido;ex.:perdudo>perdido.
e) PluraisdossubstantivoseadjetivosemͲl;ex.:sol,pluralsois(escritoentãosoes);cruel,pluralcrueis
(escritocrueesoucrueis).
f) Saoeliminadasasformasátonasdospossessivosfemininos(ma,ta,sa).
g) Osanafóricoseme(h)idesaparecemcomopalavrasindependentes.
h) Oempregodohomem,comosentidodo“on”Frances,desaparece
i)

duranteomesmoperíodo,assimcomoopartitivo;ex.:querodopão.Asduaspreposiçõesperepor

reduzemͲseaumaúnica,por,masemcombinaçãocomoartigodefinidoepeloquesuplantapolo.
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j)

A volta ao latim Ͳ abstinência, abranger,apropriar, circostancia, circonspecto, encorrer, eficacia,

entrepretar,evidente,fugitivo,infinito,infruencia,insensibilidade,intelectual,letradura.


Do período clássico ao moderno, o português tornouͲse instrumento de comunicação de mais de
duzentosmilhõesdepessoas.Atransplantaçãoparaoutrospaíses,ocontatocomoutrospovosecomoutras
culturas resultou em uma grande diversidade de falares, embora não tenha impedido a intercomunicação
entreosfalanteseuropeus,africanos,asiáticoseamericanos.
O período Moderno da língua portuguesa tem início século XVIII, na periodização proposta por
muitosautoresatuais.EmPortugal,oespanholésubstituídopelofrancêscomosegundalínguadecultura.A
influênciafrancesa,sentidaprincipalmenteemPortugal,fezoportuguêsmetropolitanoafastarͲsedoqueera
faladonascolônias.
Portugal encontravaͲse dividido entre o Brasil, com suas riquezas agrícolas e minerais, e a Europa,
com as inovações tecnológicas que promoviam o avanço do
conhecimentocientífico.
Diversas personalidades, como Rafael Bluteau e Luís António
VerneydestacaramͲsepelodesenvolvimentodemétodosexperimentais
para ensino de português e sobre seus estudos sobre a língua
portuguesa. Além disso, possibilitaram as reformas impostas pelo
Marquês de Pombal. Das reformas pombalinas resultou o avanço da
alfabetização,ocrescimentononúmerodemestresdelereescrever,a
fundação de uma tipografia oficial, a Impressão Régia. Em 1759, a
Companhia de Jesus foi expulsa de Portugal, encerrando um longo
período de dominação dos jesuítas no ensino. Com a expulsão dos

Figura8ͲMarquêsdePombal

jesuítas,foramcriadosoColégiodosNobres,osEstudosMenoreseaAcademiaRealdasCiências.
O programa do Colégio dos Nobres promovia o ensino de português e das línguas modernas,
ampliando o interesse de autores como Luís Caetano de Lima, Madureira Feijó, Monte Carmelo, Jerônimo
Contador de Argote entre outros, pelas questões gramaticais e ortográficas. O tema da ortografia dividiaͲse
entreatradiçãográfica,aetimologiaearealidadefonética.AAcademia,porsuavez,promoveumsaberde
cunho racionalista e apoia a pesquisa científica, responsável pela publicação de documentos medievais
importantes.
O crescimento do ensino e da imprensa e o crescimento econômico e demográfico trouxeram um
grande empenho no estudo da língua portuguesa e na fixação e divulgação da norma culta, para o que foi
eleitaavariedadelinguísticafaladanaespecialmentenaCorte,emEstrematura.
NoséculoXIX,perturbaçõespolíticasesociaissacudiramaEuropa.Asinvasõesfrancesasprovocama
fugadacorteportuguesaparaoBrasil,em1807,enquanto,emPortugal,osinglesescombatemosfranceses.
TeminícioumarevoluçãoliberalpararecolocarocentrodadecisãopolíticaemLisboaeinstituirumregime
constitucional,dandoinícioaumasériedeconflitosqueresultaránofimdoantigoregime.
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IntelectuaiscomoAlmeidaGarreteAlexandreHerculanoapoiamarevoluçãoliberaleseempenham
na difusão da literatura popular e verdadeiramente nacional. Os jornais e as revistas chegam a um público
cadavezmaisvasto,abrangendotodaaclassemédiae,em1837,emtodososdistritosfoicriadoumLiceu.
Na segunda metade do século XIX, ao ensino da língua portuguesa aliaͲse o propósito de
compreenderedescreverofuncionamentodalíngua,comootrabalhodeAdolfoCoelho,Alínguaportuguesa.
A partir de 1880, todos esses estudos são publicados pela Revista Lusitana, que traz um panorama da nova
ciênciadalinguística.
Em 1911 o governo nomeia uma comissão para estabelecer a ortografia a usar nas publicações
oficiais,quetemGonçalvesVianacomoumdosintegrantesdacomissão.Nessareformadesaparecemogrupo
das consoantes dobradas (abbate=abade/ vacca=vaca/ allgumas=algumas/ flamma=flama) o grupo ph
(pharmácia=farmácia)ealgunsexagerospseudosͲetimológicos,jáseaproximandodaortografiadehoje.
ApartirdosséculosXIXeXX,aovocabulárioportuguêsintegramͲsenovostermosdeorigemlatinae
grega. Em geral, esses termos designam avanços tecnológicos da época (como automóvel e televisão) e
termos técnicos em inglês em ramos como as ciências médicas e a informática (por exemplo, checkͲup e
software).
Nemsempreoingressodenovostermosnovocabulárioépercebidocomoalgopositivo.Ogrande
número de novos termos estimula a criação de uma comissão composta por representantes dos países de
línguaportuguesa,em1990,parauniformizarovocabuláriotécnicoeevitaroagravamentodofenômenode
introduçãodetermosdiferentesparaosmesmosobjetos.

Inovações fonéticas do século XIX

Poucassãoasinovaçõesfonéticasnalínguaportuguesa,apartirdoséculoXIX.Vejamosalgumasdelas:
1.

Ͳ[e]>[a]antesdeiodeouconsoantepalatal
a) ei([ey])>[ay]ditongooral,eem([ĢǊ])[aǊ],ditongonasalqueapareceemposiçãofinalnaspalavrasem–emouͲens
(ex.:bem,tem,correm,tens,homens)
b) [!]tônico>[a]diantedeconsoantepalatal:ex.:venho([vanhu]),espelho([ispalhu]),vejo([važu])


2.

Pronúncia uvular do /r/ forte – em Portugal, em registros formais, o r intervocálico é brando, como em carro; nas outras
posições,mesmoemfinaldesílabanointeriordapalavraépronunciado[r](rbrandodecaro.


3.
x

Tendênciasatuaisdaevolução
NoBrasil,paraoditongoei,comonaspalavrasleieprimeiro,conservaͲseapronúnciade[ey]oualgumasvezesmonotongaͲ
se (ê): lei, primeiro ou primero); em Portugal, esses ditongos tendem a pronunciarͲse como bem [bâǊ], tem [sâǊ], correm
[corrâǊ],pronunciamͲse[aǊ]enao[ĥǊ].
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A língua portuguesa no mundo

Como vimos anteriormente, no período das grandes Navegações, a língua portuguesa foi levada a
diversoscontinentes:Ásia,ÁfricaAmérica.Hádoisaspectosaseremconsiderados:Omundolusófono,ouseja,
opovoquefalaportuguês,éhojeavaliadoentre200e240milhõesdepessoas.Oportuguêséaoitavalíngua
maisfaladadoplaneta,terceiraentreaslínguasocidentais,apósoinglêseocastelhano.
É importante ainda ressaltar, conforme alerta Castro (1991), que as consequências linguísticas
decorrentesdaexportaçãodoportuguêsparaoutrosterritóriosdependemdediferentesfatores:

a.

aquantidadedefalantesportuguesesqueforamparaummesmodestino;

b.

asrelaçõesentrecolonizadoresportuguesesepopulaçõeslocais;

c.

o interesse dos falantes em relação às regiões (colonização, exploração, comércio
etc.)influenciavanavariedadedoportuguês,maisoumenosdistanciadaemrelação
ànormaeuropeia.


Dosfatoresacimacitadosresultamduassituaçõesdiferentes:a
língua portuguesa afirmaͲse, suplantando as línguas nativas e a criação
decrioulosdebaseportuguesa.MuitospaísesdaÁfricaaindaconservam

Crioulos – variedades linguísticas de
base portuguesa com influência das
línguas indígenas, com estrutura
gramatical muito simplificada que
irá se complexificando à medida das
necessidades comunicativas de seus
falantes. Línguas de emergência
tornadas línguas maternas.
(Esperança Cardeira).

seus crioulos, convivendo em maior ou menor grau com a língua
portuguesa, tornada língua oficial. Em outros, porém, os crioulos

Provérbio guineense

praticamente já desapareceram como o crioulo indoͲportuguês nas
costasdaÍndia.
Silva Elia (1989), em trabalho sobre a língua portuguesa no

Koca fichadu ka ta ientra moska (em
boca fechada não entra mosca).

mundo, e, baseandoͲse no conceito de România, faz uma classificação
dospaísesdelínguaportuguesa.Vejamosessaclassificação:
PorLusitânia–espaçogeolinguísticoocupadopelalínguaportuguesa,noconjuntodesuaunidadee
variedades.Compreende:
a)
b)
c)
d)
e)

Lusitânia Antiga – Portugal (berço da língua portuguesa), Madeira (arquipélago descoberto oficialmente pelos portugueses em
1419Ͳ1420)eAçores(1431étradicionalmenteconsideradocomoododescobrimento);
LusitâniaNovaͲBrasil
LusitâniaNovíssima–cinconaçõesafricanasconstituídasemconsequênciadoprocessode“descolonização” equeadotaram o
portuguêscomolínguaoficial:Angola,Moçambique,GuinéͲBissau,CaboVerdeeSãoToméePríncipe;
LusitâniaPerdidaͲregiõesdaÁsiaoudaOceaniaondejánãoháesperançadesobrevivênciaparaalínguaportuguesa;
Lusitânia Dispersa – comunidades de fala portuguesa espalhadas pelo mundo não lusófono, em consequência do afluxo de
correntesimigratórias.
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Figura9ͲPaísesdelínguaportuguesa
Fonte:http://www.observatorioͲlp.sapo.pt/pt



Lusitânia Antiga

Alínguafaladanoportuguêseuropeuapresentaosseguintestraçossociolinguísticos:
a) LínguaͲberço Ͳ fonte de todos os falares. É traço exclusivo do falar europeu, não encontrado em
nenhumadasoutrasfacesdaLusitânia.
b) Línguamaterna–éalínguadenascimentodosportugueses.Apresentagrandeunidade,jáqueos
chamadosdialetos,naverdadefalares,poucodiferementresi.
c) Línguaoficial–adotadanosatosedocumentospúblicosdesdeoreinadodeD.Dinis,fundadorda
UniversidadePortuguesa(1290).
d) Línguanacional–faladaemtodaaextensãodoPortugalcontinentaleinsular.
e) Língua de cultura – ostenta um dos mais ricos patrimônios literários do mundo ocidental. Em
decorrênciadessecaráter,tornouͲselínguapadrão:éensinadanasescolaseàquerecorremaspessoas
cultasemsituaçõesformais(nopúlpito,nascátedras,natribunaparlamentaroujudiciária),utilizadaem
editoriaisdagrandeimprensa.



Lusitânia Nova

AlínguafaladanoBrasilapresentaosmesmostraçossociolinguísticosqueosdoportuguêseuropeu,
com exceção de línguaͲberço. Em seu lugar será colocado o de língua transplantada. Na época do
Descobrimento,osportuguesesencontraramaterrabrasileirapovoadadetribosindígenasquefalavamcerca
de350línguasdiferentes.OProfessorAryonRodriguesdistingueaslínguasentretroncos(TupieMacroͲJê),
famílias(Caribe,Aruaque/ArauáefamíliasmenoresaosuldoAmazonas(guaicuru,nhambiquara,txapacura,
pano, mura, catuquina) e famílias menores ao norte do Rio Amazonas (tucano, aicaná ou mundé, o coaiá,
auaquê,ocarajá,entreoutras)elínguasisoladas.
Os espanhois e portugueses usavam a expressão língua geral para qualificar línguas indígenas de
grande difusão numa área: quéchua (Peru, século XVI), guarani (Paraguai, século XVII). No Brasil, a
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denominaçãoquesefirmoufoiadelínguabrasílica(séculoXVII),paradesignaralínguapopular,combasena
língua dos índios tupis, comum a índios missionados e aculturados e nãoͲíndios, falada nas áreas mais
afastadasdocentroadministrativodaColônia(Bahia).AryonRodriguessalientaaexistênciadeduaslínguas
gerais:alínguageraldoSul,ouPaulista(abanheenga),ealínguageraldoNorte,ouamazônica(nheengatu).
Aslínguasgeraisforamprogressivamentesendosubstituídaspeloportuguês.AdoSuldeveterdesaparecido
nodecorrerdoséculoXVIII;adoNorteaindaresistianaregiãoamazônicaduranteoséculoXIX.
Além da língua geral e das inúmeras línguas indígenas, o português concorreu com as línguas dos
africanosdediferentesgruposétnicos.EramduasasprincipaiscorrentesdeafluxoafricanoparaoBrasil:uma,
aoNorte,deprocedênciasudanesa(Bahia:nagôouiorubá–queseconverteu,poralgumtempo,emlíngua
geral dos negros); outra, ao Sul, de origem banto (Rio de Janeiro, Minas Gerais: quimbundo). As línguas
africanas,trazidaspelosescravosnegrostambémforamsendoabsorvidaspelalínguaportuguesa.Apartirda
segunda metade do século XVIII foiͲse acentuado o predomínio do idioma português, processo oficializado
pela“LeidoDiretório”,de3demaiode1757,doMarquêsdePombal,queproibiaousodalínguageralnas
escolas.
Posteriormente, principalmente após a Independência (1822), o Brasil recebeu novos contingentes
imigratórios. Os primeiros imigrantes, alemães, permaneceram inicialmente no Rio de Janeiro, na região de
Petrópolis, e os seguintes, deslocaramͲse para o Sul. DistinguiramͲse na agricultura e na criação de centros
urbanos.OsitalianosfixaramͲseemSãoPauloenaserraGaúcha,originandoumnotávelsurtoindustrialea
plantaçãodevinhedosnoRioGrandedoSul.OsjaponesesdestacamͲsenaagricultura,encontrandoͲsehoje
principalmenteemSãoPaulo,Paraná,MatoGrosso,Pará,AmazonaseBrasília.
Aospoucos,essesimigrantes,bilínguesaprincípio,vãosetornandofalantesdoportuguês,àmedida
queseintegramaosnovoscostumes,ànovapátria,quetemnoportuguêsalínguadasescolas,daimprensa,
daliteratura,dorádio,daconversadodiaͲaͲdia.AindasegundoElia(1989:29),daterceirageraçãoemdiante,
aaculturaçãoentranumritmomaisrápidoedecisivo.
Castro(1991)lembraquearigorapopulaçãobrasileiranãoémonolíngueemportuguês:háoutras
línguaseuropeias,faladasporimigrantes,sobretudoitalianos,espanhoisealemães,hácercade170línguas
índiase,ainda,vestígiosdeantigoscrioulosdeescravos.

Lusitânia Novíssima

EmAngolaeMoçambique,ondeoportuguêsseimplantoumaisfortementecomolínguafalada,ao
lado de numerosas línguas nativas, que servem de fato como instrumento de comunicação no cotidiano. A
variedade oficial da língua assemelhaͲse ao modelo europeu, embora com alguns traços próprios, em geral
arcaísmosoudialectalismoslusitanossemelhantesaosencontradosnoBrasil.Ainfluênciadaslínguasnegras
sobreoportuguêsdeAngolaeMoçambiquefoimuitoleve,podendodizerͲsequeabrangesomenteoléxico
local.Nosdemaispaísesafricanosdelínguaoficialportuguesa,oportuguêséutilizadonaadministração,no
ensino, na imprensa e nas relações internacionais. Nas situações da vida cotidiana são utilizadas também
LETRAS|144




línguas nacionais ou crioulos de origem portuguesa. Essa convivência com línguas locais vem causando um
distanciamento entre o português regional desses países e a língua portuguesa falada na Europa,
aproximandoͲse em muitos casos do português falado no Brasil. Os países africanos de língua oficial
portuguesaapresentamasseguintescaracterísticas:

Angola
Detodasasnaçõesafricanasdeexpressãoportuguesa,éaquetemmaisligaçõeshistóricas,raciaise
culturais com o Brasil. Do ponto de vista de suas línguas nativas — quase todas da família banto — é uma
nação plurilíngue, O português, língua do colonizador, é usado como forma de comunicação, como ‘língua
veicular”, entre falantes das línguas nativas. Em 1983, 60% dos moradores declaram que o português é sua
língua materna. A língua oficial convive com o bacongo, o chacue, o ovibundo e o quibundo. A língua
portuguesa foi se consolidando como língua de cultura e se tornou língua oficial, predominando nas zonas
urbanasouurbanizadas,masnointeriorahegemoniapertenceaosfalaresnativos.


Moçambique
O português é a língua oficial falada por 25% da população, mas apenas 1,2% a considera como
língua materna. É a língua de comunicação usada pelo Governo e utilizada na alfabetização de adultos, no
ensinoeprecariamentenainformaçãoescrita,masmaioriadapopulaçãofalalínguasdogrupobanto.


Cabo Verde
Em Cabo Verde falaͲse um crioulo que mescla o português arcaico a línguas africanas. Segundo
Castro(19,hápelomenosdoisgruposcrioulos:odeBarlavento,aonorte(ilhasdeS.VicenteeSantoAntão)e
o de Sotavento, ao sul (Santiago, Fogo, Brava). O português é a língua oficial e a língua de ensino no país.
PodemͲseencontrardiferentesníveisdoseuuso:
Ͳ

um português vernáculo falado e escrito por determinada camada culta da população. Presente em obras literárias, revistas,
discursos...

Ͳ

umportuguêsregionalcorretomaspolvilhadodemodismoseregionalismos;

Ͳ

umportuguêsrudimentar,faladoporcamadaspopularesemdeterminadosmomentos,particularmentesolenes



Guiné Bissau
PorcontadaocupaçãoprecárianaGuiné,oportuguêsénãocriouraízesnosologuineense.Háuma
predominânciadelínguasnativas,todaságrafas,masanecessidadedeintercomunicaçãoentreasdiferentes
etniasdentrodomesmoterritóriocolonialportuguêslevouàformaçãodeumfalardeintercâmbio,espéciede
denominadorcomumentreváriasdessaslínguas,queveioaserumalínguaveicular,aindaágrafa,ocriouloda
Guiné.SegundoElia,asituaçãonormaldofalanteguineenseéoserbilíngue:falaasualínguamaternaefalao
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crioulo.Um
maminoriafaalaeescreveoportuguêss.Em1983,4
44%dapopu
ulaçãofalaumcrioulo,11
1%oportuguês
eorestanteeinúmeraslíínguasafricaanas.

São Tomé e Príncipe
A maio
oria da popu
ulação fala as
a línguas lo
ocais forro e
e moncó, aléém de línguaas de Angola. O português
existeemsiituaçãodebilinguismo(ssemfalantessexclusivos),,comolínguaaoficialedeeinstrução.

Lusitânia Peerdida

Nos sécculos XVI e XVII, o porrtuguês foi largamente utilizado no
os portos daa Índia e su
udeste da Ásia,
Á
entretantoatualmenteelesósobreevivenasuafformapadrãoemalgunspontosisolaados:


x

em Macau, territó
ório chinês sob administração
o portuguesa até 1999. O po
ortuguês é umaa das línguas oficiais,
o
ao lado
o do
chinês,massóéuttilizadopelaadm
ministraçãoefaladoporuma parteminoritáriadapopulaçãão.

x

noeestadoindiano deGoa,possessãoportuguessaaté1961,on
ndevemsendo
osubstituídopeelokonkani(lín
nguaoficial)ep
pelo
inglêês.

x

noTTimorleste,territóriosobadm
ministraçãoporttuguesaaté1975,quandofoiinvadidoeaneexadoilegalmen
ntepelaIndonéésia.
Alín
ngualocaléoteetum,masumaaparceladapop
pulaçãodominaaoportuguês.


oscrioulosd
daÁsiaeOceeania,outrorabastante numerosos, subsistemaapenasosde
eDamão,Jaipur
Do
eDiu,naÍndia;deMálaaca,naMalásia;doTimor;deMacau;doSriͲLankka;edeJava,naIndonéssia(emalgum
mas
dessascidad
desouregiõeshátambéémgruposqu
ueutilizamo
oportuguês).

Lusitânia Diispersa

pósafaseco
olonizadorad
dasGrandesNavegaçõess,comamiggraçãodaforrçadetraballhoportugueesa,
Ap
o idioma português
p
dispersouͲse pelo mundo
o não lusófo
ono, americano ou euro
opeu, como
o a França, por
exemplo,on
ndedentreaaslínguasesttrangeiras,ééamaisfalad
da.



Agoraé
com
você

Façaum
maparáfraseedotextosegguinte:
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LENDADOREILEIR

EsterreyLeyrnõouuefilho,masouuetresfilhasmuyfermosaseamauaͲasmujto.Ehuƹdiaouuvesas
rrazõoescomellasedisseͲlhesquelhedissessemuerdadequalldellasoamauamais.Disseamayorque
nõ auia cousa no mumdo que tãto amasse como elle, disse a outra que o amaua tanto como ssy
meesma,edisseaterçeira,queeraameor,queoamauatantocomodeued’amarfilhaapadre.Eelle
quisͲlhemallporemeporestonõlhequisdarpartenorreyno.Ecasouafilhamayorcomoduquede
Cornoalha,ecasouaoutracomrreydeScocia,enomcuroudameor.Masella,porsuavemtujra,casouͲ
ssemelhorqueneͅhuƹadasoutras,casepagoudellaelrreydeFramçaefilhouͲapormolher.Edepois
seupadredella,emsavelhice,filharomͲlheseusgemrrosaterraefoymallandamteeouueatornaraa
merçeedelrreydeFramçaedesafilha,ameor,aquenõquisdarpartedorreyno.EellesreceberõͲno
muybeͅderomͲlhetodasascousasquelheforommesterehomrrarõͲno,mentrefoyuiuoemerreoem
seupoder.

1) Revejaascaracterísticaslinguísticasdotextoanterioreaponteaqueperíododalínguaelepertence.
2) Comoexplicaraorigemdopluraldosnomesem–ãoemlínguaportuguesa?
3) QualaimportânciadeLuísdeVerneyeRafaelBluteauparaoestudodalínguaportuguesa?
4) QualoprincipalinteressedosestudossobrealínguaportuguesanoséculoXVII?
5) QualamaiorcontribuiçãodadinastiadosAvisparaalínguaportuguesa?
6) Cite,comexemplos,duasprincipaisinovaçõeslingüísticasnogalegoͲportuguês.
7) Falesobreosobjetivosportuguesesparaempreenderasgrandesnavegações.
8) Expliqueoconceitodelínguascrioulas.
9) Discutaainfluênciadoportuguês
10) Pesquiseefalesobreasituaçãoatualdoportuguêsnomundo.
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UNIDADE III
O PORTUGUÊS NO BRASIL


A22deAbrilde1500,PedroÁlvaresCabralchegaàscostasdoBrasil,tomandoposseemnomedo
rei D. Manuel de Portugal, mas a colonização só começa em1532 com a atribuição das 15 capitanias
hereditárias.
Deinício,sóolitoralécolonizado;comafundaçãodeSãoPaulo,começouaentradaparaointerior.
No século XVII, o estado de Minas Gerais foi ocupado, devido à exploração do ouro. Durante o período
colonial,oBrasilpermaneceuumpaísessencialmenterural:suascapitais,Salvador,eposteriormenteRiode
Janeiro preencheram apenas as funções políticas e administrativas, já que intelectual e culturalmente seu
papeleralimitado,jáqueopaísnãotinhauniversidadenemtopografia.
AlínguaportuguesatransplantadaparaoBrasilnoséculoXVIfoiaospoucosassumindoumafeição
peculiarfaceaoportuguêsdePortugal.Nomomentoatual,opaísapresentadiversidadeemrelaçãoadialetos
regionais e diferenças urbanoͲrurais, o que é previsível, devido à grande extensão territorial. No entanto, é
consenso entre os estudiosos da língua portuguesa que a diferença linguística em função da classe social é
mais evidente que a variação dialetal. Esse é o pensamento de Teyssier (1994, p.79), que ressalta: “As
diferenças na maneira de falar são maiores, num determinado lugar, entre um homem culto e o vizinho
analfabeto que entre dois brasileiros do mesmo nível cultural originários de duas regiões distantes uma da
outra.”Quandosecomparamodialetopadrãodasclassesmédiaealtacomodialetopopulardefalantesdas
classes trabalhadoras e as de classe mais baixa em uma única cidade brasileira, percebeͲse que são
encontradas fortes diferenças nos níveis fonológico, sintático e lexical (Guy, 1995). Além disso, no Brasil, as
classestrabalhadorasea[população]ruraleurbanadeclassesbaixasquefalamasvariedadesnãopadrão,isto
é,oportuguêspopulardoBrasil,formamamaioria,enquantoosfalantesdopadrãocultosãominoria.
A feição peculiar que a língua portuguesa vem adquirindo em relação ao português europeu tem
provocado, desde as primeiras manifestações sobre a natureza da língua do Brasil, ainda no século XIX,
inúmeras polêmicas sobre a existência ou não de uma nova língua, completamente distinta da de Portugal,
favorecendoosurgimentodeestudosquefocalizamprincipalmenteostópicos:

a) a transplantação do português para o Brasil, destacandoͲse a figura dos primeiros colonizadores,
paradeterminarquemforamequalaregiãodePortugaldequevieram;
b) a estrutura social da comunidade falante do português no Brasil, a fim de caracterizar o
comportamentolinguísticodosportuguesesedeseusdescendenteseodosaloglotas;
c) o contato linguístico, tanto entre o português e as línguas indígenas quanto entre as línguas
africanas.Alémdisso,investigaͲseapossívelformaçãodepidginsecrioulos;
d) o papel desempenhado pelos agentes promotores da normativização linguística, especialmente a
escola.
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A transplantação: os portugueses

Alínguaportuguesapercorreuumcaminholongo,desdeasdécadasiniciaisdoséculoXVI,emque
quaseficourelegadaaoesquecimento,tantoporcausadaindianizaçãodocolonizadorportuguês,quantopela
concorrênciadeoutraslínguaseuropeias,comooespanhol,ofrancêseoholandês(Villalta,1997).Oprocesso
decolonizaçãodoBrasilsedeuefetivamenteapartirde1532,comaimplantaçãodascapitaniashereditárias,
iniciandoͲsepelolitoral.Posteriormente,comadevastaçãodasmataslitorâneasparaproduzircanaͲdeͲaçúcar
eextrairlenha,foiaumentandoapenetraçãoemdireçãoaointerior,permitindoosurgimentocadavezmaior
denúcleosemquesepraticavaacriaçãodogadodecorte.Finalmente,outrosnúcleossãoformadoscoma
descobertadoouronasMinasGeraiseaaçãodosbandeirantes(TEYSSIER,1994;CASTRO,1991;SILVANETO,
1988).
Onúmerodecolonizadoresquesetransportavamparaonovocontinente,vindosdetodasasregiões
dametrópole,dasprovínciasoudoscamposfoicrescendo.Muitosestudiososconsideramquealínguafalada
peloscolonizadoreseraumalínguacomum,niveladaporfatoshistóricos,sempredomíniodeumfalarregional
(SILVA NETO, 1988) Outros defendem a predominância de falares do Sul (ANTENOR NASCENTES). Castilho
(1992)destacaaexistênciadealgunsfenômenosfonéticosqueapontamparaumasupostapredominânciado
portuguêsmeridional,masafirmaquefoiconstatadaemPortugalairradiaçãodefalaresmeridionais,oque
tem contribuído para rejeitar a hipótese meridionalista. E alerta para a existência de fortes evidências
demográficas e linguísticas sustentando a influência açoriana no povoamento de Santa Catarina e do Rio
GrandedoSul,queocorreudepoisde1550.DeacordocomTeyssier(1994),aochegaremaoBrasil,oscolonos
portugueses elaboraram uma koiné por eliminação de todos os traços marcados dos falares portugueses do
NorteeporgeneralizaçãodasmaneirasnãomarcadasdoCentroͲSul

Os índios

Na chegada ao Brasil, os portugueses encontraram a terra povoada de índios, mais de um milhão
delesqueapresentavam,dopontodevistalinguístico,umagrandediversidade,algoemtornode350línguas
diferentes. Atualmente distribuemͲse em dois troncos (Tupi e MacroͲJê) e em diversas famílias (Caribe,
Aruaque/Arauá,famíliasmenoresaosuleaonortedoAmazonas)(RODRIGUES,APUDELIA:1989).

Os tupis, habitantes do litoral, denominados genericamente de Tupinambás, foram os que mais
conviveramcomosbrancos.Elesfalavamprincipalmenteotupi,umaespéciedesegundalínguaparaos
não tupis. Esses últimos eram conhecidos como Tapuias ou Nheengaíbas (língua ruim), denominação
atribuída pelos jesuítas, que não reflete a diversidade desses povos. Eram línguas travadas, bem mais
complexasqueotupieconservadaspormuitosdeles.


A comunicação entre as diversas tribos era feita através de uma espécie de língua franca, “fácil, e
elegante, e suave, e copiosa, a dificuldade está em ter muitas composições” (RODRIGUES, 1983, p.23). Os
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contatosiniciaisdosmercadoreseexploradorescomosgentiosocorriamatravésde“umjargãodebasetupi”,
mas para os jesuítas, a pregação deveria ser feita na língua daquele a converter (ROSA,1977, p.107). Por
considerarem que a variedade de línguas impedia a conversão, os jesuítas procuraram aprender o tupi, um
tupi simplificado, despojado de seus traços fonológicos e gramaticais mais típicos, “para se adaptar à
consciência linguística dos brancos (CÂMARA JR., 1975). Essa língua foi estudada, fixada em catecismos,
dicionáriosegramáticaseinstitucionalizadacomolínguadecontatoentrecolonizadoreseíndios.Surgiuentão
a expressão língua geral1, de base tupi, que indicava a língua de uso mais extenso numa região, e mesmo
usada por grupos falantes de outros idiomas, e que durante muito tempo viveu lado a lado com a língua
portuguesa. O tupi era utilizado pelos bandeirantes, pelas famílias de portugueses e índios. A língua geral
predominava,sobretudo,emSãoPauloenoAmazonas,enquantonacosta,ensinadonasescolas,oportuguês
seimpunha.
AryonRodrigues(apudELIA,1989)apontaparaaexistênciadeduaslínguasgerais:alínguageraldo
Sul(oupaulista)ealínguageraldoNorte(ouamazônica).Otupidosjesuítas,queseimplantounoNortedo
Brasil, onde sofreu uma evolução, é conhecida como nheengatu; a do Sul, que serviu de veículo escrito à
literatura,abanheenga
Até o século XVIII ocorreu uma situação de bilinguismo e um número maior de indígenas.
Progressivamente as línguas gerais foram sendo substituídas pelo português. Castilho (1992) aponta como
umadascausasdessasubstituiçãoaextremafragmentaçãodoquadrolinguístico.Teyssier(1994)acrescenta
outrascausasparaadecadênciadalínguageral:


x Achegadadeimigrantesportugueses;
x ODiretóriodoMarquêsdePombal,proibindoousodalínguageraleobrigandoousooficialda
línguaportuguesa;
x AexpulsãodosJesuítas.


AdescobertadoouronasMinasGeraisfavoreceuodesenvolvimentodavidaurbana,emcontraste
com a economia açucareira, provocou a intensificação das correntes migratórias, tanto externa quanto
internamente,caracterizadapeloisolamentorural(PESSOA,1997).
O alvará do Marquês de Pombal proibia o uso da língua geral, que passou a ser encarada pelos
conquistadores como “invenção verdadeiramente abominável e diabólica”, e, ainda, decidia que tipos de
penalidadesdeveriamseraplicadosaosquepermanecessemfalandoalínguageral,penalidadesquevariavam
deacordocomogruposocialaquepertenciam.AsdecisõesdoDiretórioseaplicaramprimeiroaoParáeao
Maranhão e, em seguida, se estenderam, em 17 de agosto de 1758, a todo o Brasil. Com a expulsão dos
jesuítas,em1759,alínguageralperdiaseusprincipaisprotetores.
Para Elia (1989a Lei do Diretório apenas acelerou um processo que já se manifestava irreversível.
SemelhantepontodevistatêmCuestaeLuz(1983),queconsideramainfluênciadotupinafalabrasileirafoi

1

Adenominação,genéricaenosingularrecobreumagrandediversidade,conformealertaMattoseSilva:sópodemosidealizaressalínguageralcomo
heterogêneadesdeoséculoXVI,heterogeneidadequesetornarámaiscomplexaaolongodadiacroniadacolonização(...).Paraacompreensãodoque
sechamagenericamentelínguageral,éfundamentaloestudodeAryonRodrigues(1986:99Ͳ109),emque,comprecisão,apresentaumacaracterização
diatópicaediacrônicadaslínguasgerais,jánoplural,apaulistaeaamazônica(MATTOSESILVA,2001,p.286)
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exageradaemdemasia.Segundoasautoras,essainfluênciapareceterͲseexercidomaisemextensãodoque
em intensidade, já que alguns fenômenos de pronúncia ou de sintaxe, apresentados como prova pelos
tupinólogos,sãoapontadospelosafricanistascomoinfluênciadosescravos.Taisfenômenospodemobedecer
simplesmenteatendênciaslatentesnalínguatroncooutratarͲsedearcaísmosetraçosdialetaisconservados
só em algum rincão pouco estudado ainda em Portugal, e que muitos se encontram em línguas e dialetos
românicoseuropeus.Eexemplificam:


x OensurdecimentoequedadorfinaldepalavranalínguapopulardetodooBrasilenoNordeste;
ocorretambémemfrancês,provençal,andaluz,etc.(sinhô);
x ieísmo(famiya)–ocorrenofrancês,galego,emPortugal,emdialetoscrioulosportugueses;
x nasalação de qualquer vogal tônica seguida de m ou n que não trava sílaba (fãma por fama) –
ocorrianoportuguêsarcaicoeconservaͲseemalgunsdialetospeninsulares;
x redução de nd a n nos gerúndios ( assobiano) – efetuouͲse no catalão antigo, aragonês, italiano
centralemeridional;


Tambémsimplificaçõesnamorfologianominaleverbalportuguesasãoatribuídasporalgunsautores
aosindígenaseporoutros,aosafricanos.Asterminações–açu,Ͳguaçu,Ͳmirim,deorigemtupi,classificadas
poralgunsautores,aexemplodeIsmaelCoutinho(1974),comosufixostupis,naopiniãodeChavesdeMelo
(1981:64) não podem ser assim consideradas, já que não conseguem alterar a constituição morfológica e
fonética da palavra a que se unem, sendo portanto o seu papel o de simples adjetivos: mesaͲaçu ‘mesa
grande’.CâmaraJr.(1975)consideraqueascontribuiçõesqueotupimissionáriotrouxeparaoportuguêsdo
BrasilrestringemͲseaempréstimoslexicaisqueseadaptaramàfonologiaeàgramáticaportuguesa.

Os negros

Alémdaslínguasgeraisedasinúmeraslínguasindígenas,oportuguêsconcorreucomaslínguasdos
africanosdediferentesgruposétnicos,quedesdeoinícioforamtrazidosaoBrasil.
Castilho (1992) indica, entre 1538 e 1855, 18 milhões de escravos negros vindos para o Brasil,
integrantes de duas culturas: Ͳ os bantos fixaramͲse no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão,
PernambucoeAlagoas,eossudanesesͲqueseestabeleceramprincipalmentenaBahia.Pessoa(1997,p.43),
baseandoͲseemVentura,classificaosgruposlinguísticosqueingressaramnoBrasilnoperíododaescravidão
em:
a) sudaneses,originadosprincipalmentedaGuiné,CostadaMina,representadospelosYoruba(Nagô,
Ijêsha etc.), pelo grupo FantiͲAshanti, chamado à época colonial Mina, e pelos grupos de Kroumans ,
Agni,Zema,Timim;
b) muçulmanos ou malês, oriundos do norte de Benin, representados sobretudo pelos Peuhls, entre
outros,e,emmenornúmero,pelosTapa,Bornu,Gurunsi;
c) bantos do grupo angola (Cassabges, Bengalas, Inbangalas, Dembos), pelos Congos ou Cabindas e
pelosBenguela;
d) bantosdaCostaOriental,representadospelosMoçambiques.



LETRAS|151


Segundo Pessoa (1997, p.67), as maiores levas de escravos desembarcados no Brasil ocorreram
durante os séculos XVI e XVII, para o Nordeste; no século XVIII, com a descoberta do ouro, a importação é
cercadetrêsvezesmaiordoquenosprimeirosséculos;enaprimeirametadedoséculoXIXaté1850,apartir
dequandootráficoédefinitivamenteproibido.


Os primeiros africanos que vieram ao Brasil apresentavam grande complexidade linguística

(RODRIGUES,1983).Entreeles,unsnãofalavamoportuguês,osboçais,eoutrosfalavamumpidgindebase
portuguesa que aprendiam na costa da África. Os portugueses procuravam misturar grupos dialetais
diferentes,quenãoseentendessem,para,atravésdadiversidadeétnicaelinguística,impedirqueseunissem.
DessaformabuscavammantêͲlossubmissoseforçavamͲnosaaprenderalínguaportuguesa.
Aodesembarcarem,commaioroumenordificuldade,adquiriamconhecimentosdalínguageralou
do português, que necessitavam aprender para falar com os seus senhores, com os mestiços, ou com os
negroscrioulos,adaptandoͲseaesseidiomasobaformadeumfalarcrioulo.
Paraalgunsautores,foramduaslínguasprincipaisadotadascomogerais:onagôouiorubá,naBahia
e o quimbundo, no Rio de Janeiro e em Minas. Conforme Rodrigues (1983), a diferença entre a língua geral
indígena e a geral africana é que a primeira foi criada pelos jesuítas, e a última foi criada por eles mesmos.
SegundoCastro,aslínguasbantotiveramgrandeimportâncianaformação,apósoséculoXVII,deum‘dialeto
dassenzalas’,umaespéciedekoiné.Aesse“dialetodassenzalas”teriasucedidoum‘dialetoportuguêsrural’,
com o aumento do aportuguesamento dos africanos e da entrada de africanismos no português,
desaparecendoaestruturamorfológicadobanto.
ParaSílvioElia(1989,p.26),emboraosfalaresdotipoquimbundotenhamsidoosmaisdifundidosno
Suldopaís,nãochegaramaconstituirumalínguageralafricanacombasequimbundo,porfaltadeumaelite
negraque,peloprestígio,impusesseàsdemaisosseustraçosculturais,particularmentealíngua.Issosedeu
aoNorte,ondeosnagôsassumiramaliderançacultural.”
Naro(1993,p.441)descartaaexistênciadeumalínguapidginoucriouladebaselexicalportuguesa
associada predominantemente com a etnia afroͲbrasileira ou ameríndia, pelo fato de já existirem  outras
línguas gerais de bases não europeias, mas considera possível que a  “pidginização em si... tenham
influenciadonodesenvolvimentodoportuguêsbrasileiro”.
Brancos e negros mantiveram um contato mais direto do que brancos e índios. Desse contato,
estimaͲsequeaproximadamente300palavrasafricanasingressaramaoléxicodalínguaportuguesanoBrasil.
O uso dos falares africanos foi gradativamente perdendo terreno pela expansão da língua portuguesa,
restringindoͲse aos domínios especializados, como os rituais religiosos, cânticos, danças populares. Com o
decréscimodapopulaçãonegraprovocadoempartepeloofimdocontrabandodeescravoseemoutra,aalta
taxademortalidadedosnegros,faceaosmaltratosedoençasaqueeramsubmetidos,aconfiguraçãoétnica
doBrasilcomeçaamudar.
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Em1808,achegadadoprínciperegenteprovocouprofundasmudançaspolíticasesociaisnoBrasil.
Para poder acolher a família real e cerca de quinze mil portugueses  que fugiam da invasão francesa, fatos
novos,comoaaberturadosportoseacriaçãodenovasinstituições,aexemplodaimprensa,contribuempara
a ‘relusitanização’ do português falado no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, que se tornou a capital do
“ReinoUnidodoBrasil,PortugaleAlgarve”.
Na segunda metade do século XVIII, a língua portuguesa começa a prevalecer sobre as demais.
SegundoRodrigues(1983:37),nocomeçodoséculoXIX,alínguafaladanoBrasil“oueramuitolusitanizada
nosmeiosbrancosdasgrandescidadescosteiras,ouaindasofriadeficiênciasnaaprendizagemoralquenegros
e índios revelavam”, num permanente estado de guerra
cultural e linguística. A “vitória” da língua portuguesa,
segundo este autor, não se deu de forma tão pacífica ou
tãofácil,mascustouesforços,sangue,vidas.
Já nos século XVIII, a literatura romântica
começou a registrar as peculiaridades do português do
Brasil,

buscando

autonomia

literária.

Com

a

Independência, passou a ser valorizado tudo o que a
diferenciava da metrópole: muitos traços da oralidade e
palavras,antestidoscomo‘provincianismos’epassarama

Figura10Visãoestrangeiradocortejorealnapontedo
Maracanã

documentadoscommaiorfrequência.

Os imigrantes

NoséculoXIX,lembraElia(1989),apartirdaIndependência,novoscontingentesmigratóriosvieram
aoBrasil,timidamentenoPrimeiroReinadoemaisfluentementenoSegundoReinadoeefetivamentecoma
República.
Os primeiros imigrantes, alemães, permaneceram inicialmente no Rio de Janeiro, na região de
Petrópolis, e os seguintes, deslocaramͲse para o Sul. DistinguiramͲse na agricultura e na criação de centros
urbanos.OsitalianosfixaramͲseemSãoPauloenaserraGaúcha,originandoumnotávelsurtoindustrialea
plantaçãodevinhedosnoRioGrandedoSul.OsjaponesesdestacamͲsenaagricultura,encontrandoͲsehoje
principalmenteemSãoPaulo,Paraná,MatoGrosso,Pará,AmazonaseBrasília.
Aospoucos,essesimigrantes,bilínguesaprincípio,vãosetornandofalantesdoportuguês,àmedida
queseintegramaosnovoscostumes,ànovapátria,quetemnoportuguêsalínguadasescolas,daimprensa,
daliteratura,dorádio,daconversadodiaͲaͲdia.AindasegundoElia(1989:29),daterceirageraçãoemdiante,
aaculturaçãoentranumritmomaisrápidoedecisivo.
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Castro(1991)lembraquearigorapopulaçãobrasileiranãoémonolíngueemportuguês:háoutras
línguaseuropeias,faladasporimigrantes,sobretudoitalianos,espanhoisealemães,hácercade170línguas
índiase,ainda,vestígiosdeantigoscrioulosdeescravos.

A mudança no português brasileiro

Aospoucos,alínguaportuguesafoiadquirindoumafeiçãopeculiarfaceaoportuguêsdePortugal,
constituindoochamadoportuguêsbrasileiro.Nomomentoatual,oBrasilapresentadiversidadeemrelaçãoa
dialetos regionais e diferenças urbanoͲrurais, o que é previsível devido à grande extensão territorial, mas é
consenso entre os estudiosos da língua portuguesa que a diferença linguística em função da classe social é
maisevidente(CASTRO,1991;TEYSSIER,1994).
Diferentes teorias explicam a origem das particularidades apresentadas pelo português do Brasil.
Algunsestudiososjustificamasmudançasocorridaspelaorigemdosprimeiroscolonos,ouseja,pelaregiãode
ondevieram,ressaltandoassemelhançasentreoportuguêsbrasileiroeoportuguêsfaladoporhabitantesdo
Sul de Portugal. Outros mostram as diferenças como originadas dos índios ou dos escravos africanos. Há
tambémosqueconsideramasmudançasdecorrentesdaderiva,ouseja,detendênciasprópriasaosistema,e
ainda os que apontam para uma conjunção de fatores. Para explicar essas mudanças, os pesquisadores
baseiamͲseemhipótesesdiferentes,resumidosporCastilho(1992)emtrês:aevolucionista,acrioulísticaea
internalista:

a hipótese evolucionista, que defende a existência de uma “língua brasileira”, a hipótese crioulística,
que acentua a importância dos contactos linguísticos no BrasilͲColônia, e a hipótese internalista, que
acentuaaimportânciadaderiva,istoé,dastendênciasprópriasaosistema,paraexplicaradimensão
históricadoPB(portuguêsbrasileiro).(CASTILHO,1992,p.241).



Características do português brasileiro
Características fonéticas

a)

Emgeral,nãoexistenoportuguêsdoBrasilaoposiçãoentreostimbresabertosefechadosdasvogaistônicasa,eoseguidas
deumaconsoantenasal:ocorre,nessecaso,apenasotimbrefechado.
Ex.:cantamoscom[â]nopretéritoperfeitooupresentedoindicativo.

b)

Fechamentodavogalmédiaátonafinal(e>i;o>u):
Ex.:fali(fale),fálu(falo)

c)

ProclíticoseenclíticosemͲe—Sãopronunciadoscom[i]noBrasil;
ex.:me,te,se,lhe,que,de,etc.

d)

Vocalizaçãode[ų]velarͲEscreveͲseanimal,Brasil,amável,solepronunciaͲse[animČw],[brasiw],[amavħw],[sów].Adistinção
entremal(advérbio)emau(adjetivo)desaparece.Noextremosuldopaísaantigadistinçãoaindasemantém.

LETRAS|154




e)

Supressãodoldesapareceemposiçãofinalabsoluta:ex.:generá(general),coroné(coronel).Quandofechasílabasinternas,
ocorreorotacismo,asuapassagemar;ex.:arto(alto),vorta(volta).

f)

A pronúncia chiante de Ͳs e Ͳz em final de palavras provoca, não raro, o aparecimento de um iode; ex.: atrás, luz, pés
pronunciadoscomoatrás[atrayš],Luís[luyš],pés[pħyš].

g)

Os grupos consonantais que ocorrem em certas palavras de origem erudita (ex.: admirar, advogado, observar, psicologia,
ritmo)sãoeliminadospeloaparecimentodeumi,oudeume:adimirar,adivogadoouadevogado,obisservar,pissicologia,
ritimo.

h)

EmalgumasregiõesdoBrasil,nosgrupostiedi,asoclusivas[t]e[d]sãogeralmentepalatalizadas;ex.:tio,mentiu,sentir,
pentear,tevejo,dito,pediu.diferença,deLa.OuveͲse[ty]e[dy]emesmo[tš]e[dž]emcertoslocutores.

i)

Emcertosregistrosfamiliaresevulgares,oportuguêsdoBrasiltendeasuprimirornofinaldaspalavras;ex.:doutô(doutor),
pegá(pegar),fazê(fazer).


Morfologia e sintaxe

Namorfologiaenasintaxeexistemaspectosconservadoreseosaspectosinovadoresdoportuguês
doBrasil.Essaspeculiaridadespodemserclassificadasemduascategorias:asquepertencemàlínguanormal
esãovistas,hoje,comobrasileirasmas“corretas”,easquepertencemaregistrosnitidamentevulgaresesão
consideradas“incorretas”.

1)

Brasileirismospertencentesàlínguanormal
a)

Preferênciapelousodeestar+gerúndio,nolugardeestara+infinitivo.
Ex.:estáescrevendo.(Brasil)Estáaescrever.(Portugal)

b)

Usodospossessivossemartigo:ex.:meucarro.

c)

Colocaçãodopronomeátonoemposiçãoproclítica:Ex.“Joãoselevantou”,enão“JoãolevantouͲse”.Construçõesdessetipo
são normais no português clássico, mas não no português europeu atual. Esses exemplos são casos evidentes de
conservadorismo.

d)

Os seguintes brasileirismos são igualmente normais: conosco por conosco, quatorze ao lado de catorze, dezesseis por
dezasseis,dezessetepordezassete.

e)

Empregodalocuçãotodoomundoaoladodetodaagente,

f)

Empregodeememexpressõescomoestánajanela(ajanela),nafrentede(afrentede),jáchegouaoBrasil(aoBrasil),vou
nacidade(acidade).

g)

Emprego impessoal do verbo ter no sentido de haver, ou da locução pois não com valor afirmativo (— Pode me dar uma
informação?—Poisnão.)

h)

Acolocaçãodepessoaisátonosqueo“brasileiro”sedistancia,comfrequência,daatualnormaportuguesaeuropeia.

x Noiníciodefrase(Mepareceque;medigaumacoisa)

x Quandooopronomeecomplementodeuminfinitivo,deumgerúndiooudeumparticípio,vemsistematicamenteligadoa
eles;ex.:Podemedizer?enãopodeͲmedizer?


2)Brasileirismopertencentesaregistrosfamiliaresousentidoscomovulgares:
a. frasesnegativasdotiponãoseinão,oumesmoseinão;
b. oraçõesinfinitivasquetemporsujeitomimenãoeu(ex.:ep’ramimcomer,emlugardeeparaeucomer);
c. empregodefeitonosentidodecomo:ex.:opobrehomemchoravafeitoumacriança.


LETRAS|155


d. Outrossbrasileirismosssãomaismarccadose,porissso,sentidoscom
mo“incorretos””.Eocasodoeempregodasfo
ormastônicasele(s)
eela(ss)comoobjetodiretoemvezd
dasformasátonaso(s)ea(s):ex.:viele(viͲo)),nãoconheçoela(nãoaconh
heço).
e. Supresssão da Ͳs, marrca do plural, nos
n nomes eadjetivos, e conserváͲlos apenas nos determinantes (artigo
os, demonstratiivos,
possesssivos,etc.);ex.:ascasa,estessboi,meusamiigo,milcruzeiro
o.
f.

Quantto à flexão verbal, ela pode ser
s muito simp
plificada: não emprego
e
do futuro, do condiicional e do inffinitivo flexionaado;
reduçããoaoextremodoparadigmad
dostempos(eu
udevo,eledeve
e,nosdeve,eleesdeve).

Ovocabulárrio
a)

Desiignaçõesdeobjjetosenoçõespeculiaresaom
mundomodernoemseusaspeectoscientíficoss,técnicosoussociais:
ocomboioemPorttugaleotremn
noBrasil,
oautocarroemLisb
boaeônibusno
oRiodeJaneiro
o;
aaeromoça(Brasil))ahospedera(Portugal);
aesp
pátula(Brasil)aafacadecortarrpapeloucortaaͲpapel(Portuggal);
oterrno(Brasil)aoffato(Portugal);

b)

neollogismos:meia(abreviaçãodeemeiadúzia)p
porseis,virarpo
ortornarͲse;caadê(<queedee)eminterrogaçõesdotipo“ccade
ochapeu

c)

Voccabuláriodeorigemtupi,reprresentandoafllora,fauna,topo
onímia,palavraasdeorigemtu
upiemlocuçõe
es,:capim,cup
pim,
minggau, guri, caatinga, curumim ou culumim, cunha, moque
eca, abacaxi, bu
uriti, carnaúba,, caninana, cap
pivara, quati, tatu,
t
sagu
ui,andarnapindaíba,estardeetocaia,cairnaarataca,Aracaju,Guanabara,Carioca,Tijucaa.

d)

Vocaabulário de oriigem africana, algumas vindas diretamente da África e ou
utras introduzid
das no país pelos portuguesees: o
ioruba(faladoatuaalmentenaNiggéria):orixá,vaatapá,abará,acarajéeoquim
mbundo(falado
oemAngola):e
ex.:caçula,cafu
uné,
molaambo,molequee.


No
omomento atual,ointeeressepelah
históriadalín
nguaportuguesaenela,emespecial,doportuguês
brasileiro, tem
t
provocaado, o desen
nvolvimento de projetoss, seminárioss, programas e pesquisaas individuaiis e
coletivas,co
omorientaçõesteóricas diversas,qu
uetêmentre
esuaspreocupaçõescen
ntraisareesccritadahistó
ória
da língua portuguesa.
p
udiosos interressados em
m reconstruirr a história d
da língua co
onstataram que
q
Muitos estu
tanto a hisstória  do po
ortuguês bra
asileiro, quaanto à história geral da
a língua porrtuguesa  ain
nda não forram
concluídas.
EXERC
CÍCIOS
QualaasituaçãolinguísticadoB
Brasilnaépo
ocaemqueo
osportugueseschegaram
m?
Queco
onsequênciaateveoalvarrádoMarquêsdePombaalparaouso
odalíngua
portugguesanoBraasil?
Quemeramosboççais?
Citeum
madasestraatégiasdosp
portuguesesp
paraimpedirrrebeliõesdosescravos
negross.
Qualaaimportânciaalinguísticadavindadafamíliarealp
paraoBrasil?
Expliqu
ueasprincip
paishipóteseesparaexpliccarasmudan
nçasnalíngu
uaportuguessa
noBraasil.
Apreseenteecomentetrêspeculiaridadesd
doportuguêssbrasileirofaaceao
portugguêseuropeu
u.
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SITESVISITADOS
Cuidadocomalíngua–ogalego.
http://www.youtube.com/watch?v=uNpACtIlv8g&feature=related

EvoluçomdaslínguasdaPenínsulaIbéricadesdeoano1000até2000.
http://www.youtube.com/watch?v=x5jnHKJ4Scc
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