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O que mais facilmente salta à vista, quando comparamos a língua do Brasil com a de 

Portugal, é a quantidade de aspectos diferenciais que as distinguem e, muitas vezes, 

quase separam. Pronúncias mais abertas e inteligíveis numa margem do Atlântico do 

que na outra, as mesmas coisas designadas por outro vocábulo, o mesmo vocábulo 

designando outras coisas, frases construídas com arquitectura deslocada, as 

dificuldades momentâneas de entender e as maneiras de restabelecer a compreensão, 

as influências de outras línguas que se fazem sentir aqui, mas não ali – tudo isso 

desprende um sabor a diversidade que envolve quem se detém para reflectir sobre a 

sua língua e sobre o modo como ela existe e aceita ser usada. Não admira que, de tais 

materiais, emane um certo sentimento de dissociação (a que o tempo, com lentidão 

implacável, talvez venha a dar razão). 

 

Mas a detecção de diferenciais supõe um pano de fundo unitário. Só numa paisagem 

contínua de semelhanças se tornam notáveis as intermitências. Saltam pouco à vista, 

contudo, os aspectos que são comuns e partilhados pela prática linguística dos dois 

países, talvez porque não sejam portadores de incertezas futuras e porque 

permanências e continuidades não precisam de explicação mais complicada do que a 

inércia (entendida em sentido físico, e não comportamental). Saltam pouco à vista, mas 

por toda a parte se podem recolher evidências dessas continuidades e permanências. 

Fixemo-nos no território brasileiro e busquemos alguns exemplos, num domínio em 

que as línguas se comportam de modo particularmente arbitrário: a escolha e 
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atribuição do nome próprio a pessoas e a lugares (sendo arbitrária a escolha, ganha 

mais peso a coincidência). 

 

Um brasileiro que resida em Araraquara ou Curitiba, ou que vá a banhos nas praias de 

Itacoatiara ou Ipanema, sabe que se encontra em terras com nome proveniente das 

línguas antigas do Brasil pré-colonial, nome que elas sempre mantiveram ou que 

adquiriram em tempos mais recentes. Por outro lado, quem resida em terras com 

nomes como Nazaré (estados de Amapá e Bahia), Alcântara (Maranhão e Rio), Atalaia 

(Pará, Pernambuco e Alagoas) ou Viana (Maranhão e Espírito Santo), poderá saber, ou 

não, que esses nomes não são originários do território brasileiro, mas foram trazidos 

por colonos europeus vindos de Portugal, colonos que não trouxeram apenas nomes de 

terras, mas toda uma língua, com suas componentes e funcionalidades. A aclimatação 

geral dessa língua ao novo território constituiu um processo complexo e demorado, 

que tem acompanhado as mudanças da sociedade e da cultura e se afirmou desde cedo 

como processo autónomo à evolução que a mesma língua continuava a ter na sua terra 

de origem. Não poderia ser de outro modo: no Brasil, a língua portuguesa integrou e 

assimilou as influências linguísticas do índio autóctone e do escravo africano, a que se 

adicionaram nos dois últimos séculos contributos de numerosas colónias imigrantes da 

Europa, do Médio e do Extremo Orientes. De modo geral, todos trouxeram algo de seu 

para o português que adoptaram como língua da nação, num processo de 

miscigenação linguística, étnica e cultural profundamente caracterizador, que estará 

presente em tudo o que vai ser dito a seguir. 

 

É provável que a escolha de nomes portugueses seja obra, em muitos casos, dos 

fundadores das novas povoações, que nelas fizeram gosto em manter o nome da sua 

terra nativa. Em alguns casos, chegaram mesmo a marcar a novidade da fundação por 

meio de uma qualificação: em Santarém Novo, não é importado apenas o topónimo 

Santarém, mas também o próprio processo formativo do nome, abundantemente usado 

em Portugal (e em geral por toda a Europa). Ao lado de Montemor-o-Novo, Idanha-a-

Nova, Torres Novas, encontram-se terras de mais antiga fundação, chamadas Montemor-

o-Velho, Idanha-a-Velha, Torres Vedras (vedra, do latim vetera, é um equivalente arcaico de 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)     UMA LÍNGUA QUE VEIO DE LONGE 

 

 

 

 

 3 

‘velha’). Outro tipo de decalque observa-se nos nomes que descrevem aspectos da 

paisagem ou da habitação: nos dois países existem Praia Grande, Areias, Ponta da Areia, 

Ponta Delgada, Ponta Grossa, Outeiro, Vila Velha, Meia Praia, não sendo seguro que o 

nome brasileiro tenha sido motivado directamente por um homónimo português. 

Muito mais provável é que, perante realidades físicas semelhantes, a língua, actuando 

independentemente aqui e ali, tenha chegado aos mesmos resultados. Algo parecido 

ocorreu com os abundantíssimos nomes religiosos que recobrem os dois países: que se 

evoca na cidade brasileira de São Miguel – a ilha açoriana ou o santo padroeiro da 

terra? Se for verdadeira a segunda resposta, estamos perante uma repetição da história: 

também nos Açores, a ilha deveu o seu nome à devoção que o Infante D. Pedro tinha 

por São Miguel. 

 

Por vezes, é forte a suspeita de que o nomeamento de terras foi directamente inspirado 

por realidades demográficas lusitanas: segundo o Roteiro da viagem da cidade do Pará, do 

padre José Monteiro de Noronha1, em meados do séc. XVIII havia no litoral do Pará 

sete povoações. Quatro delas chamavam-se Colares, Porto Salvo, Penha Longa e Cintra 

(hoje Maracanã). Pois bem, tendo em conta que estes quatro topónimos correspondem a 

povoações portuguesas vizinhas, situadas em torno da serra de Sintra e muito 

próximas de Lisboa, será arriscado admitir que tenha sido gente dessa pequena área a 

povoar e nomear aquelas terras paraenses? Migrações colectivas do mesmo género 

também ocorriam frequentemente de uma província portuguesa para outra, com 

idênticos decalques toponímicos. 

 

Nem sempre os nomes eram atribuídos a povoações acabadas de fundar, havendo 

casos de lusitanização de nomes índios. Antonio Porro, editor do roteiro do padre 

Noronha, dá interessantes exemplos disso: a antiga aldeia de Guaricuru passou a ser 

Melgaço, Arapijó passou a Carrazedo, Maturá a Porto de Mós, Pirauiri a Pombal2. Como 

seria de esperar, também se registou em tempos mais recentes o movimento inverso, 

                                                 
1 José Monteiro de Noronha, Roteiro da viagem da cidade do Pará até as últimas colônias do sertão da 

província (1768), ed. de Antonio Porro, São Paulo, EDUSP, 2006, p. 22.  
2 op. cit., pp. 79-90. 
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no sentido da re-indianização: a antiga Parajó foi denominada Vila Viçosa, e agora é 

Cametá; a antiga Aricaria passou a Sousel, antes de retornar à denominação original; a 

aldeia paraense de Itacoatiara passou a aldeia dos Abacaxis, depois a Serpa e de novo a 

Itacoatiara; Vila do Conde é hoje Murucupí, e assim por diante. Mutações destas, 

provocadas por sentimentos colectivos de afinidade ou rejeição, também ocorreram em 

Portugal: no sul, são várias as redenominações tendentes a eliminar do topónimo 

referência a galegos. Antes, a actual Póvoa de Santarém  chamava-se Póvoa da Galega e o 

actual Montijo era Aldeia Galega do Ribatejo. 

 

Observa-se assim, além das coincidências toponímicas entre Brasil e Portugal, uma 

efectiva coincidência de procedimentos linguísticos. Sem sair do capítulo do 

onomástico, encontraremos mais uma prova desta observação nos nomes de pessoas, 

tanto de baptismo como de família. Também aqui, salta à vista uma diferença notável 

entre os dois países, que afecta especialmente os nomes de baptismo: estes, no Brasil, 

gozam de uma superior liberdade de escolha e de criação, que permite o aparecimento 

de formas muito originais, de numerosas variantes para o mesmo nome e de uma livre 

inclusão de nomes estrangeiros, como é próprio de estado que tem acolhido muita 

imigração. Estas características, que qualquer observador facilmente apreende, não  

nos preparam para a sugestão de que os nomes mais usados, tanto de baptismo como 

de família, são afinal os mesmos em ambos os países3. Vejamos os dados disponíveis: 

em Portugal, os dois apelidos mais frequentes a nível nacional são Silva e Santos (dados 

dos assinantes de telefone fixo). Tanto no centro do Rio de Janeiro como no centro de S. 

Paulo, o maior grupo de assinantes de telefone fixo chama-se Silva, logo seguido por 

Santos. Coincidência total, portanto. Nas dez posições seguintes encontram-se, com 

ligeiras variações de ordem, Pereira, Ferreira, Costa, Rodrigues, Martins, Oliveira, Almeida 

e Gomes (observação feita com os mesmos materiais e critérios). Isto revela um 

                                                 
3 Sugestão apenas, pois se apoia em sondagens parcelares, sem segurança estatística nem 

avaliação sociológica: Ivo Castro, "A atribuição do nome próprio no espaço luso-brasileiro", 

Novi te ex nomine. Estudos filolóxicos ofrecidos ao Prof. Dr. Dieter Kremer, ed. A. Boullón, Coruña, 

Fund. Barrié, 2004, p. 245-256; "Mais sobre antroponímia luso-brasileira: dados cariocas", 

Ciências da Linguagem: 30 anos de investigação e ensino, Braga, Universidade do Minho, 2005, p. 45-

52. 
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fenómeno que pede estudos quantitativos mais apurados, mas que com alguma cautela 

se pode apresentar assim: as famílias brasileiras e portuguesas com as características 

apontadas compartilham dos mesmos nomes, e em proporção muito semelhante. A 

cautela é devida, por nada garantir à partida que a mesma distribuição de apelidos se 

encontre entre outros segmentos da população brasileira. Do mesmo modo, não deve 

inferir-se que todos os Silva são de origem portuguesa e primos distantes dos Silva 

portugueses. Mecanismos diversos, que conviria conhecer melhor, podem ter levado a 

que imigrantes trocassem de apelido para melhor se integrarem na sociedade brasileira 

(p. ex., uma família centro-europeia de nome Lodric chama-se hoje Rodrigues); é 

conhecido, também, o caso de escravos adoptarem o apelido dos senhores. As coisas 

podem, pois, ter acontecido assim. Mas para tal foi necessária uma condição de base: os 

apelidos que se ofereciam à adopção dos não-portugueses, além de serem os mesmos, 

existiam no Brasil nas mesmas proporções que tinham em Portugal. 

 

Será necessário acrescentar que nos nomes de baptismo o panorama não difere? O 

nome de mulher mais frequente entre brasileiras e portuguesas é Maria (geralmente, 

Maria de algo), seguido de Ana. Correspondem-lhes, nos nomes masculinos, José e 

António. Depois, vêm mais ou menos os mesmos nomes até às frequências médias, 

nível abaixo do qual se começa a manifestar uma variação mais acentuada na escolha 

imaginativa dos nomes. Fixando-nos apenas nas grandes quantidades, podemos 

chegar a uma formulação deste tipo: os nomes de muitos brasileiros e das terras em 

que muitos deles vivem pertencem à língua que todos falam, uma língua que não 

nasceu no território brasileiro, mas para ele foi transportada. Uma língua que veio de 

longe. 

 

Longe significa, neste caso, o outro lado do Oceano Atlântico. Em termos absolutos, 

poderia remontar-se a um ponto de partida situado na Ásia Central, de onde o 

complexo linguístico conhecido por indo-europeu se difundiu em data incerta (seis ou 

sete milénios) para criar línguas aparentadas entre si, como o sânscrito, o iraniano, o 

arménio, o grego, o albanês e  certos agrupamentos que se desenvolveram como novas 

famílias de línguas: o céltico, o eslavo, o germânico e o itálico. Quase todas as línguas 
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da Europa são indo-europeias (com a excepção do basco, do húngaro e do finlandês): a 

uma primeira camada céltica, que tem restos na Bretanha francesa e nas Ilhas Britânicas 

(bretão, gaélico, galês, irlandês), sobrepuseram-se no norte as línguas germânicas 

(alemão, ramo escandinavo, neerlandês, inglês) e no sul as línguas derivadas do latim. 

Estas são, de oriente para ocidente, o romeno, o italiano, o francês e o provençal, o 

catalão, o espanhol, o galego e o português, colectivamente conhecidas por línguas 

românicas.  

 

O que une estas línguas, além da contiguidade territorial, é um punhado de 

características pan-românicas, identificadas por Friedrich Diez, um dos primeiros 

linguistas que estudou estas línguas enquanto grupo4. Segundo Diez, todas elas usam 

artigos derivados do pronome latino ille, todas formam a comparação com derivados 

dos advérbios latinos plus ou magis, todas conjugam os verbos com os mesmos 

auxiliares, derivados de esse, habere, tenere (it. sono venuto, cast. he venido, port. tenho 

vindo), todas marcam as pessoas verbais por meio de pronomes pessoais, todas 

possuem um novo futuro formado a partir do auxiliar habere (amare habebo > amar hei > 

amarei), todas têm advérbios formados com mente. Estas afinidades explicam, em parte, 

a facilidade com que imigrantes italianos e espanhóis se adaptaram ao português 

brasileiro e este acolheu traços linguísticos das suas línguas de origem. 

 

O aparecimento das línguas românicas está relacionado com o processo de 

desagregação do vastíssimo Império Romano e corresponde, portanto, aos primeiros 

séculos da Idade Média. Mas as características comuns acima apontadas provêm de 

mudanças mais antigas, concluídas quando o latim ainda se mantinha bastante 

unitário, pois de outro modo elas não poderiam estar presentes nas modernas línguas, 

como estão. À medida que Roma perdeu influência sobre as suas províncias e estas se 

isolaram, o latim falado de cada uma iniciou o seu próprio caminho, que umas vezes 

conduziu ao aparecimento das línguas dos novos estados medievais e outras vezes a 

dialectos mais ou menos autonomizados. A diversidade de resultados a que a família 

                                                 
4 Alberto Várvaro, Historia, problemas y métodos de la lingüística románica, Barcelona, 1988, p. 48. 
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românica chegou é demasiado grande para ser abordada com sintética brevidade. 

Concentremo-nos por isso no caso do português, que tirou partido da sua posição 

geográfica no extremo ocidental do continente para ser uma das línguas que mais 

facilmente exorbitaram do mapa da Europa. 

 

A história do português começa por ser um capítulo da história do latim, como intuía 

Olavo Bilac com a sua «última flor do Lácio». De facto, a principal componente 

linguística do português é a língua de Roma, que a expansão imperial transportou para 

o território que lhe serviu de berço, o ângulo noroeste da Península Ibérica, 

correspondente à província espanhola de Galiza e às províncias portuguesas de Minho, 

Douro e Beiras. Não é errado classificar a língua portuguesa como uma forma evoluída 

do latim, retirando a sua personalidade do modo particular como evoluiu e das 

associações que estabeleceu ao longo da vida com outras línguas. Comparado com as 

restantes línguas românicas, o português distingue-se por possuir ao mesmo tempo 

traços muito inovadores e traços de grande conservadorismo, a que não é indiferente a 

sua colocação marginal no continente. Nem tudo o que era proveniente do centro do 

Império chegava a tempo ao noroeste ibérico: certas novidades ficavam pelo caminho, 

assim como nem sempre surtia efeito a repressão das peculiaridades locais. É 

revolucionária, e não acompanhada pelas restantes línguas românicas – prova de que 

não tem origem dentro do latim –, a perda dos sons consonânticos n e l, quando 

colocados entre vogais: o latim luna mantém-se inalterado em romeno, italiano e 

espanhol (luna) e pouco mudado em francês (lune), mas em português reduz-se a lua ;  

de modo bastante semelhante, o l presente no verbo latino colare manteve-se em 

italiano (colare), espanhol (colar) e francês (couler), continua sob outra forma em romeno 

(cura), mas desapareceu totalmente em português (coar). Não nos enganem os magros 

exemplos lua e coar, porque as duas consoantes caducas eram abundantíssimas em 

português e a sua falta afectou a fisionomia de inúmeros vocábulos, além de efeitos 

secundários com que não devemos alongar-nos, como as fusões e rejeições verificadas 

entre vogais que ficaram vizinhas devido à fuga do separador. 

 

Ao lado destas inovações, distingue-se o português por conservar certos traços 
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linguísticos, tais como alguns ditongos latinos que a maioria das restantes línguas 

abandonou ou muito modificou: assim, o ditongo do latim aurum sobrevive no 

português ouro (e romeno aur), ao passo que se condensou numa simples vogal no 

italiano e no espanhol oro, ou no francês or. Esta conservação de ditongo é típica do 

norte de Portugal e da Galiza, onde se formou a língua,  mas perdeu-se nos dialectos 

do sul do país, onde a grafia ouro esconde uma pronúncia próxima da espanhola; foi 

essa a transmitida ao Brasil. 

 

Inovação e conservação são definidas em relação ao pano de fundo, que consiste na 

formação da língua portuguesa como resultado da evolução particular de uma 

variedade do latim falado em determinadas condições geográficas e cronológicas. O 

ritmo e o modo como se processou a instalação dos romanos na Península Ibérica 

tiveram também influência decisiva sobre a formação das línguas ibero-românicas, e 

particularmente a do português. Foi uma empresa difícil e demorada: quase dois 

séculos decorreram entre a chegada romana à costa oriental da Península (Ampúrias, 

218 a.C.) e a pacificação final da região onde nasceria o português (campanha de 

Augusto, 27 d. C.). Vista de Roma, essa região era uma finisterra, como efectivamente 

ainda se denomina um dos cabos mais ocidentais da Galiza. Mas seria preciso 

passarem mais dois séculos antes de ali ser instituída uma província autónoma e de ser 

totalmente integrada no Império, com o nome de Gallaecia et Asturica, por ter sido 

povoada antes por galécios e ástures. 

 

Este facto tem segura relevância linguística. A tardia implantação do latim entre as 

populações prolongou a vida das línguas pré-romanas, muito para além da sua 

permanência em outras partes do Império. A sobrevivência das línguas pré-romanas 

na Gallaecia, e em todo o norte peninsular, até pouco antes de ter tido início a 

desagregação do Império, criou condições para que o latim local, sem ter tido tempo de 

sedimentar, fosse submetido a fortes pressões inovadoras do substrato. Nada de 

seguro se sabe dessas línguas, que não tinham escrita. Mas conjectura-se que 

fenómenos como o enfraquecimento e queda das consoantes intervocálicas, que 

afectam apenas as línguas nascidas na região (o galego e o português), podem ter 
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surgido no latim aí falado devido a hábitos articulatórios das populações pré-romanas, 

que estas mantiveram quando passaram a falar latim.  

 

É no plano do léxico que mais seguramente se pode comprovar o efeito do substrato. 

Os romanos chamavam aos seus leitos lectus, termo que persiste em quase todas as 

línguas românicas (letto, lit, lecho, leito), ou menos frequentemente stratum (de onde 

strat, strato, estrado). Nunca se deitavam em cama: este termo não é conhecido até à 

baixa latinidade, quando foi referido por Santo Isidoro de Sevilha de forma bastante 

pitoresca. Descrevendo certa peça de vestuário, que devia ser uma espécie de camisa 

de dormir, diz: «camisias uocari quod in his dormimus in camis, i.e. in stratis nostris»5. 

Dizemos camisas porque com elas dormimos em camas, que são o mesmo que os 

nossos estrados. Santo Isidoro era andaluz e apenas em línguas da Península Ibérica 

existe o termo cama. Daí a opinião unânime de se tratar de um termo pré-romano, que 

o latim assumiu e transmitiu às línguas que formou na Península. Outras palavras 

possuem uma distribuição análoga e são por isso atribuídas a uma ou outra língua de 

substrato da Península: algumas, como paramus (pastagem de altitude), são de origem 

indo-europeia, enquanto outras remontam a camadas mais antigas, como sarna 

(moléstia cutânea), ou arrugia (mãe do moderno arroio). Igual antiguidade têm os 

nomes de muitos rios6 e de povoações7, que foram respeitados e mantidos pelos 

romanos. É esse, aliás, o aspecto mais relevante: a civilização romana impôs a sua 

língua aos povos que dominou na Península Ibérica, mas tomou deles muitos 

elementos, que passaram a integrar o latim ibérico e permanecem nas línguas suas 

sucessoras. Estabeleceu assim um modelo de empréstimo e assimilação de dados de 

outras culturas, que continuaria a ser aplicado com êxito nos subsequentes contactos  

com a língua e a cultura de germanos e de muçulmanos. Certos elementos foram 

tomados conscientemente, como os topónimos e o vocabulário comum, outros de 

forma mais insensível, como os traços de pronúncia. Ao sabor dessas escolhas, surgem 

                                                 
5 Isidoro, Origines 19, 22, 29 (A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 

Paris, 1932). 
6 Durius (Douro), Limia (Lima), Minius (Minho), Vacua (Vouga), Tagus (Tejo). 
7 Bracara (Braga), Igaeditania (Idanha), Olisipo (Lisboa), Murtili (Mértola). 
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nas diversas províncias variedades de latim distintas entre si e correspondentes a 

diferentes substratos. Quando as províncias caíram em isolamento e passaram a 

funcionar como espaços fechados, de que mais tarde sairiam os reinos cristãos, 

estavam criadas condições para que em cada uma surgisse um embrião de língua 

românica.  

 

É altura de tratar de dois mitos, que frequentemente comparecem em conversas deste 

tipo: o lusitano e o germânico. Foram os lusitanos um dos povos encontrados por 

Roma na Península Ibérica, ocupando um território que se julga ter ido desde a bacia 

do rio Douro até à do Tejo, correspondendo ao centro-sul de Portugal e prolongando-

se pela actual Extremadura espanhola. Ficaram na história a sua resistência à ocupação 

romana e o papel condutor de um herói, Viriato, de que os humanistas portugueses 

avidamente se apoderaram para idealizar a pré-história da nação: passaram a usar 

lusitanos como sinónimo de portugueses (António Ferreira, Poemas Lusitanos) e André de 

Resende, autor do De Antiquitatibus Lusitaniae, forjou com o mesmo sentido, e a partir 

de Lusus, companheiro ou filho de Baco, o termo lusíadas, que Camões adoptou para 

título do seu poema épico (sem, no entanto, uma vez o usar dentro do texto8). A ideia 

foi acarinhada pela ciência: desde Alexandre Herculano, passando por Leite de 

Vasconcelos, até Amorim Girão e Paiva Boléo, circulou a tese de que a nação 

portuguesa (aí se incluindo a língua e demais instituições) tivera a sua origem no 

território dos lusitanos, deles assumindo a descendência ou, pelo menos, alguma 

motivação. Mais seguramente, aceita-se hoje que os lusitanos foram um povo indo-

europeu, mas não celta. As poucas inscrições epigráficas que nos deixaram, em alfabeto 

latino, permitem esboçar uma descrição da sua língua: um vocábulo como porcom, 

alusivo a uma divindade frequentemente representada na estatuária como javali ou 

porco, exibe marcas de declinação indo-europeia (acusativo) e a presença de um p- 

inicial, que afasta a hipótese de ser língua de celtas. Nenhum vestígio foi até agora 

identificado, no entanto, das características iniciais associadas ao português primitivo: 

tanto quanto se sabe, não eram afectados n e l intervocálicos; em compensação, alguns 

                                                 
8 Lusitano (60 vezes), Lusitânia (6), Lusitânico (1). 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)     UMA LÍNGUA QUE VEIO DE LONGE 

 

 

 

 

 11 

ditongos revelavam tendência a monotongar-se. Em suma, o latim falado na Lusitânia, 

tendo tal língua por substrato, não poderia ter sido o ponto de partida do português9. 

 

É esta uma comprovação adicional do que se sabe: o português nasceu num território 

situado a norte da Lusitânia, e dela claramente distinto, que abrangia toda a Galiza 

actual e o norte de Portugal, até à bacia do rio Vouga (cidades de Águeda e Aveiro). 

limites conhecidos da província Gallaecia et Asturica. Daqui saíu, num primeiro 

movimento expansionista, durante o período da Reconquista cristã (sécs. IX-XII), para 

ocupar o espaço que ainda hoje mantém no ocidente peninsular. Num segundo 

movimento, a partir do séc. XV, foi mais longe e transplantou-se para fora da Europa 

em direcção a terras de África, da Ásia e do Brasil. 

 

Criou-se assim um contraste entre a área inicial e os novos territórios, que esta fórmula 

sintetiza: só quem nasce hoje a norte do Vouga fala uma língua autóctone. Isto exclui 

tanto o natural de Lisboa, como o do Rio de Janeiro ou o de Luanda,  mas inclui o 

natural de Aveiro, de Braga, de Vigo e da Corunha. Decorre de tudo o que temos dito 

que a língua românica surgida do latim falado no noroeste não é apenas aquilo a que 

hoje chamamos português, mas igualmente o galego, que na Espanha moderna dispõe 

do estatuto de língua nacional autónoma, em vários aspectos semelhante àquele que 

teve na Idade Média antes de a dominação castelhana lhe ter retirado competências 

sociais e culturais, agora restabelecidas. É matéria de discussão se o galego e o 

português alguma vez constituíram uma perfeita unidade idiomática; mais 

provavelmente, foram um conjunto de dialectos saídos do latim pela mesma porta, 

mas rapidamente atraídos para direcções divergentes: o galego para a esfera 

castelhana, o português para a Reconquista do sul. A existência de centros de poder 

diferentes desde finais do séc. XI só podia ajudar nesse processo de afastamento entre 

Galiza e Portugal, que prevaleceu sobre forças de aproximação não desdenháveis: a 

existência de uma extensa fronteira comum, profundas afinidades culturais, 

                                                 
9 Manuel Salinas de Frías, Los pueblos prerromanos de la península Ibérica, Madrid, 2006, pp. 133-

135; J. A. Correa Rodríguez, Elementos no indoeuropeos e indoeuropeos en la historia 

lingüística hispánica, Historia de la lengua española, dir. Rafael Cano, Barcelona, 2004, pp. 45-46. 
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movimentos migratórios nas duas direcções e a grande literatura trovadoresca dos 

sécs. XII-XIV. 

 

Terá sido por alturas do séc. VI que começou a manifestar-se a individualidade dessa 

língua, que se distinguia dos romances vizinhos (a sul oriundo do latim lusitânico, a 

leste do asturo-leonês) por particularidades como a perda de l e de n, que estes não 

acompanhavam. Sendo analfabetos esses tempos, temos de esperar pela primeira 

documentação medieval para encontrar atestada na escrita essa particularidade: 

elemosias (por elemosinas) num doc. do ano 882; Froia (por Froila) num doc. de 919. Mas 

só se escreve o que anda na boca da gente há muito tempo. 

   

Politicamente, no séc. VI dominava a Península uma monarquia visigótica, a que foi 

anexado um reino de suevos cujo território recobria a antiga Gallaecia et Asturica. 

Suevos e visigodos eram nações germânicas que, com a chegada à Península Ibérica, 

largamente se romanizaram; é certo que a estrutura das instituições administrativas e 

legais dos futuros reinos cristãos lhes deve muito e que a população hispana, pelo 

menos nas camadas mais elevadas, adoptou nomes germânicos que continuam (Carlos, 

Fernando, Luís, Rui são alguns dos nomes mais frequentes da língua portuguesa, todos 

de origem germânica). Devido ao uso, aliás romano, de designar uma terra pelo nome 

do proprietário, resultou que no norte da Península abundam os topónimos 

germânicos, sem que isso queira dizer que fossem territórios densamente habitados 

por germanos, mas simplesmente por populações que tinham adoptado nomes da 

classe do poder. Esse parece ter sido o principal contributo linguístico dos 

hispanogodos. Lexicalmente, são de excluir os germanismos que se observam em 

várias línguas românicas, porque começaram por fazer parte do léxico latino (guerra, 

elmo, sabão); só aqueles que exclusivamente se encontram nas línguas peninsulares 

podem ser atribuídos a hispanogodos, mas são pouquíssimos (espeto, estaca, luva, roupa, 

espora, enguiçar, íngreme).10 

 

                                                 
10 Dieter Kremer, El elemento germánico y su influencia en la historia lingüística peninsular, 

Historia de la lengua española, dir. Rafael Cano, Barcelona, 2004, 133-148. 
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Foi o latim popular das províncias, sem ajuda da dominação hispanogoda, que nesse 

tempo começou a compartimentar-se nas futuras línguas românicas. O processo já 

estava em marcha no norte da Penísula antes da invasão muçulmana, no ano de 711. 

Essas línguas viriam a ser o galego-português, o ásturo-leonês, o castelhano, o 

aragonês e o catalão. É possível que os contornos destes romances nascentes e as suas 

linhas de separação não fossem muito vincados e que, de um extremo ao outro, dessem 

o aspecto de um continuum linguístico gradualmente diferenciado. Achavam-se, em 

todo o caso, feitas as opções linguísticas que viriam a constituir as várias línguas 

nacionais da Península. Todas tiveram o berço a norte.  

 

E no centro e sul? À semelhança do que acontecia na faixa norte, várias regiões proto-

nacionais, com variedades românicas próprias, estariam em formação. Mas o mapa que 

poderia revelar a sua distribuição foi completamente obliterado pela invasão 

muçulmana e só voltaria a ser redesenhado, com novas premissas, nos séculos da 

Reconquista. Assim, aquilo que no centro e sul se contrapõe à faixa de pequenas 

nacionalidades setentrionais é um vasto território unificado pelo domínio muçulmano, 

o Andaluz. No início da ocupação, as comunidades moçárabes, constituídas por 

cristãos que mantiveram a sua identidade religiosa e cultural, criaram um ambiente 

fechado e saudosista adequado à conservação da língua; mas depois foram-se 

progressivamente diluindo na sociedade árabe e é improvável que os reconquistadores 

tenham encontrado alguém que ainda falasse romance. Mas o árabe, pelo menos 

aquele que era falado pelos camponeses, guardava alguns vestígios do romance 

extinto, que conseguiu transmitir ao português superveniente. Nos dialectos do sul, 

diz-se hoje avelaneira frente à forma aveleira, vinda do norte; na região de Lisboa, 

coexistem a pouca distância as aldeias de Fontanelas e de Fontelas: como é óbvio, a 

primeira chama-se assim desde os tempos romanos, tendo atravessado as dominações 

visigoda, árabe e portuguesa sem perder o n intervocálico, que tem tanto para contar 

como as lápides romanas que de vez em quando aparecem nos alicerces das casas. De 

terras com história onomástica semelhante está cheio o sul de Portugal. Fontelas, pelo 

seu lado, conta outra história, não menos típica: posterior à Reconquista, é fundação  
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de gente do norte que quis replicar no termo da sua migração o nome da terra onde 

nascera (lembra-se o leitor de ter assistido ao mesmo exercício de memória na 

toponímia brasileira?). Em tempo de romanos, chamara-se Fontanellas, mas sofreu a 

erosão consonântica do português primitivo: o l, por ser duplo, resistiu, mas o n não, 

de onde Fontaelas e depois Fontelas.  

 

Tudo isto respeita à função de canal transmissor que a presença islâmica no sul da 

Península Ibérica desempenhou, como medianeira entre a antiguidade clássica e a 

Idade Média cristã. Mas a língua árabe teve ainda um outro papel: à medida que o 

condado portucalense progredia na conquista dos territórios do centro e sul, e de 

caminho se convertia no reino de Portugal (1143), populações da área inicial galego-

portuguesa transferiam-se para os territórios novamente adquiridos e impunham a sua 

língua. No contacto que daí resultou, o árabe serviu de substrato e o português de 

língua de domínio, pagando preço idêntico ao que o latim pagara nas mesmas 

circunstâncias: prevaleceu, mas com contributos da língua absorvida. Existe a 

convicção de que todos os arabismos presentes na língua portuguesa resultam da 

prolongada ocupação islâmica da Península Ibérica (sécs. VIII-XIII em Portugal, mas 

em Espanha dois séculos mais). Isso é verdade para numerosos vocábulos, que se 

encontram atestados desde a documentação mais antiga: alcachofra, álcool, aldeia, 

algodão, almanaque, almirante, almofada, armazém, arrebatar, arroz, arsenal, assassino, atracar, 

auge, azar, azeite, balde, café, divã, droga, fulano, gazela, guitarra, jasmim, louco, marfim, 

máscara, mesquinho, mesquita, oxalá, pato, refém, sofá, sultão, tabaco, talco. Estes trinta e seis 

vocábulos, com uma ou outra excepção, fazem parte do léxico básico da língua e 

dispõem de frequências de uso e de reconhecimento muito elevadas. É nessa alta 

frequência que reside o principal contributo da língua árabe ao português, e menos nos 

totais absolutos dos empréstimos: a dívida do português ao árabe é grande não por 

serem numerosos os vocábulos emprestados, mas por serem vocábulos usados todos 

os dias. A lista anterior corresponde a menos de metade de idêntica lista elaborada por 

Federico Corriente para o espanhol, o que sugere que o português talvez não chegue a 

ter metade dos arabismos do espanhol. Ora, estes são habitualmente estimados em 
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quatro mil11. Claro que, se passarmos a registos mais cultos e técnicos, encontramos na 

lista de Corriente outros vocábulos que muitos portugueses reconhecem, mas que estão 

longe de fazer parte do seu uso quotidiano: alaúde, alcova, arrecife, candil, cifra, marrano, 

nácar, naipe, tabique, zénite. Uma subtracção é importante: nem todos os arabismos do 

português são consequência de contactos ocorridos na Península. Muitos só estão 

atestados em português a partir do séc. XVI, o que obriga a supor que tenham sido 

importados durante a ocupação portuguesa de Marrocos ou em contactos havidos no 

Oriente. Sem a expansão ultramarina, estes vocábulos, alguns deles muito comuns, 

talvez não existissem em português: açorda, alcateia, alcatra, alecrim, aletria, cáfila, cafre, 

cartaz, ceroulas, enxaqueca, faquir, garrafa, mameluco, monção, saloio, tarefa, tufão12. Como é 

evidente, isto afasta-nos do período fundador da língua, que é o que mais nos 

interessa. 

 

Em 1249 termina a Reconquista portuguesa com a ocupação do Algarve. Portugal tem 

o tamanho e o desenho que ainda hoje mantém, com fronteiras que são das mais 

antigas e estáveis de toda a Europa. No espaço adquirido a sul, repete-se o que sempre 

tinha acontecido antes: as populações ficam, recebem os povoadores do norte 

(portugueses, mas também galegos e oriundos de outras províncias de Leão e Castela) 

e aprendem a sua língua, a que emprestam muito de seu. O português que se instala no 

sul não é uma língua unitária e estandardizada; é antes uma colecção de dialectos que 

espelha o diferenciado mapa linguístico que ainda hoje continua a caracterizar o norte 

de Portugal, terra de vales separados por montanhas, de pequena propriedade e 

população dispersa. Em situações de colonização como esta, em que dialectos muito 

diferentes se misturam em novo território, porque os seus falantes deixam de viver 

                                                 
11 «el número de arabismos del iberorrom. (...) nunca alcanzó los dos millares, a menos de 

añadir derivados léxicos y topónimos de origen ár., de donde pueden resultar esos quatro o 

cinco mil de que a veces se habla» Federico Corriente, El elemento árabe en la historia 

lingüística peninsular, Historia de la lengua española, dir. Rafael Cano, Barcelona, 2004, p. 203;  

«La cantidad de arabismos léxicos en el español actual se ha cifrado entre 4.000 y 7.000, aunque 

la edición 22.ª del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia solo ofrece 1.300» 

Francisco Moreno Fernández, Historia social de las lenguas de España, Barcelona, 2005, p. 72. 
12 Myriam Benarroch, Les arabismes en portugais au XVIe. siècle, diss. doutor., Paris, Sorbonne 

Nouvelle, 2000. 

 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)     UMA LÍNGUA QUE VEIO DE LONGE 

 

 

 

 

 16 

separados como na terra natal, é costume produzir-se uma coinê, variedade híbrida que 

preserva os traços comuns a todos os dialectos e apaga os mais específicos de cada um 

deles. Quem conheça a paisagem portuguesa não deixará de reflectir que essa coinê  de 

formas pouco marcadas é o complemento apropriado das planícies do sul, por 

contraste com o relevo vigoroso do norte. Na prática, o português do sul aparece 

dividido em poucos dialectos, pouco diferenciados e ocupando grandes extensões. O 

mapa dialectal conserva, ainda hoje, bem nítido o contraste entre o português da área 

inicial e o da área reconquistada. Se se pensou que o Brasil tinha sido colonizado 

apenas por alentejanos e algarvios13, foi por não se encontrar, na boca de brasileiros, 

nenhum dos traços mais marcantes dos dialectos nortenhos: confusão entre b e v, 

sibilantes muito afiladas, aqueles ditongos que já eram antigos na Idade Média. Mas 

difícil seria que esses traços não tivessem atravessado o Atlântico,  na boca de beirões, 

transmontanos e minhotos, sofrendo depois um apagamento semelhante ao que os 

eliminou no Alentejo e Algarve, vítimas de uma nova coinê, agora tropical. Algumas 

relíquias apontam nesse sentido: um traço que, em Portugal, apenas sobrevive nos 

dialectos do recanto nordeste (Alto Minho, Beira Alta, Trás-os-Montes) é uma africada 

palatal de complicada origem, que podemos representar aproximadamente por tch. 

Nada tem a ver, pela sua origem, com o som idêntico em espanhol (mucho), nem do 

Brasil (tia). Mas estão detectadas no Brasil (Mato Grosso e interior de São Paulo) 

ocorrências desse som exactamente nas mesmas condições e palavras em que ocorre 

em Portugal (cocho, chuvarada). Hoje som em vias de extinção, só poderia permanecer 

nos extremos opostos do território se em algum momento passado tivesse ocupado 

todo o espaço intermédio.14 

 

Terminada a Reconquista e o povoamento que a prolongou e consolidou, criados os 

novos dialectos do português, organizando-se a nação como estado, um fenómeno 

                                                 
13 Os portos de mar usados pelas navegações ficavam situados a sul (Lisboa, Setúbal, Lagos), 

mas a maior parte da população portuguesa vivia a norte. No entanto, há que ter presente o 

paralelo caso espanhol e «la presencia mayoritaria de los andaluces entre los emigrantes a 

América, los cuales representan más del doble de los colonos de otras regiones hasta el año 

1600» J. L. Ramírez Luengo, Breve Historia del español de América, Madrid, 2007, p. 17. 
14 Manoel Mourivaldo Santiago Almeida, Ecos fonético-fonológicos no falar cuiabano, Vozes 

cuiabanas: estudos lingüísticos em Mato Grosso, Cuiabá, 2005, pp. 82-89. 
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interessante ocorreu então: ainda ebulientes da química que os produzira, os novos 

dialectos passaram a comportar-se como focos de inovação linguística, enviando em 

direcção aos dialectos antigos as suas soluções niveladoras (processo de retribuição 

histórica que ainda hoje não cessou) e disponibilizando-se para servir de base à 

edificação da norma linguística requerida pelas funções renascentistas de uma língua 

nacional, que fosse também língua da literatura e da escola.  Factores de natureza 

política (no final do séc. XIV, os centros de decisão política e económica tinham sido 

transferidos do norte para Lisboa) ajudaram ao ascendente dos novos dialectos e ao 

aparecimento das superstruturas linguísticas que neles assentaram. É destas que 

normalmente se fala quando se faz a história de uma língua, porque se apoiam na 

escrita, são mais fáceis de documentar e de descrever15, nobilitam-se como veículo dos 

produtos do espírito e como matéria-prima da educação. Mas umas e outras (língua 

culta e língua de analfabetos) chegaram ao fim da Idade Média com a sua formação 

cumprida e prontas para embarcarem na expansão ultramarina. 

 

O português, quando chegou ao Brasil, não era uma língua nova e inexperiente. Vinha 

de longe, já tinha batido muito caminho e, sobretudo, estava habituadíssimo ao 

encontro com outras culturas e outras línguas, de cujas riquezas trazia os alforjes 

repletos. Sabia dar e receber. Estava preparado para o desafio de mais um novo 

mundo. 

                                                 
15 Entre outras descrições, Serafim da Silva Neto, História da língua portuguesa, Rio de Janeiro, 

INL, 1952; Paul Teyssier, História da língua portuguesa, Lisboa, Sá da Costa, 1980; Ivo Castro, 

Introdução à história do português, Lisboa, Colibri, 2006; Rosa Virgínia Mattos e Silva, O português 

arcaico. Uma aproximação (Léxico, morfologia, sintaxe e fonologia), Lisboa, IN-CM (2008). 

 


