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LÍNGUA PORTUGUESA, 9º ANO 

PROF. ANTÓNIO ALVES 

 

 

 

ORIGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 O latim é a língua mãe/base da língua portuguesa. Esta língua tinha várias formas: 

- o latim literário, utilizado pelos escritores; 

- o latim, falado pelas pessoas cultas como os oradores e a aristocracia; 

- o latim popular, falado pelo povo como os soldados, os comerciantes, os funcionários, 

etc. 

 

 Os soldados, conquistando aos poucos novas terras, foram espalhando a sua língua, ou seja, 

 o latim vulgar      que deu origem às línguas românicas. 

 

 Em contacto com estes legionários, os povos conquistados, aos poucos, adoptaram essa mesma 

língua. E, como toda a língua viva, o latim vulgar foi evoluindo, transformando-se de geração 

para geração 

 essas transformações deram origem às diversas línguas que hoje se falam na Península Ibérica: 

 o português 

 o galego 

 o castelhano 

 o catalão 

 

bem como na Europa: 

 o francês 

 o italiano 

 o romeno... 
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OBSERVA:  

     - pueblo (castelhano) 

     - peuple (francês) 

    POPULU   - poble (catalão) 

       (latim)   - pobo (galego) 

                  - popolo (italiano) 

     - povo (português) 

 

 Mais tarde, e ao longo de séculos, vários povos invadiram a Península Ibérica, deixando marcas 

linguísticas que ainda hoje têm vestígios no português contemporâneo: 

- dos bárbaros (Visigodos e Suevos): elmo, brandir, luva, vassalo, guerra, raça, Ricardo, 

orgulho, barriga, etc. 

- dos Árabes (cerca de 711): agricultura  azeitona, açúcar, algodão...  

guerra  atalaia, alferes, tambor... ciências  álgebra, algarismo, alambique... cons-

trução  tabique, azulejo... 

 

 

 

NASCIMENTO E EVOLUÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1. Finais do séc. IX  o galaico-português é falado na Galiza e no Norte de Portugal (só a 

nível oral) 

 

2. até ao séc. XII  o latim é utilizado, na linguagem escrita, pelo clero e pelos nobres 

em documentos jurídicos e oficiais 

  o galaico-português é utilizado na linguagem oral, essencialmente pelo 

povo 

 

3. a partir do séc. XII  o galaico-português passa a ser utilizado na língua escrita 

  esta autonomia está intimamente relacionada com a independência de 

Portugal, ocorrida em 1143. 
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4. séc. XIII  D. Dinis ordena que todos os documentos e livros sejam, daí em diante, 

escritos na nossa língua. Segue-se uma política de consolidação (reforço) da 

língua portuguesa. 

 

5. séc. XV e XVI  na 2ª metade do séc. XVI, o português fixa-se definitivamente como 

língua escrita; 

 com a expansão marítima (Descobrimentos), a língua portuguesa espa-

lha-se pelo mundo fora (África, Ásia e América).  

Dá-se o enriquecimento da língua em contacto com outras línguas:  

   África missanga, macaco, cachimbo 

   Ásia leque, chá, pagode, canja 

   América canoa, ananás, piroga, cacau, chocolate 

 

6. séc. XVII a XIX  com a intensificação das relações comerciais, há um enriquecimento da 

língua portuguesa com estrangeirismos: 

galicismos (francês) boné, bibelô, chefe, blusa... 

anglicismos (inglês)  bife, futebol, pulóver, cheque 

espanholismos  bolero, tejadilho 

italianismos  cantata, piano, maestro 

 

7. séc. XX  enriquecimento da língua com a criação de novos vocábulos para 

designar as novas realidades: são os neologismos 

alunar, amarar, cosmonauta, astronauta... 

 

Hoje, a língua portuguesa é falada por cerca de 200 milhões de pessoas espalhadas pelos cinco 

continentes. É também a língua oficial de muitos países. Os PALOP são os Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde). 

 


