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Retomada

• Vimos nas aulas anteriores que, devido a uma
rede intricada de fatores, o Império Romano do
Ocidente caiu em 476 d.C. O esfacelamento da
estrutura imperial, aliado às diferentes
modalidades de invasões bárbaras fez com que
se criassem vários domínios dialetais na região
outrora dominada por Roma. Tais regiões
formam hoje a România Contínua.





Línguas Românicas Hoje



O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Latim: OMNES HOMINES LIBERI ÆQVIQVE DIGNITATE ATQVE IVRIBVS

NASCVNTVR. RATIONE CONSCIENTIAQVE PRÆDITI SUNT ET ALII ERGA
ALIOS CVM FRATERNITATE SE GERERE DEBENT.

• Português: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em
espírito de fraternidade.

• Galego:Tódolos seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos e, 
dotados como están de razón e conciencia, débense comportar fraternalmente 
uns cos outros.

• Espanhol: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros.

• Catalão: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són
dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de
fraternitat.

• Occitano ou provençal: Totes los èssers umans naisson liures e egals en dignitat e
en dreches. Són dotats de rason e de consciéncia e se devon comportar los unes amb
los autres dins un esperit de fraternitat.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos


O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Latim: OMNES HOMINES LIBERI ÆQVIQVE DIGNITATE ATQVE IVRIBVS
NASCVNTVR. RATIONE CONSCIENTIAQVE PRÆDITI SUNT ET ALII ERGA
ALIOS CVM FRATERNITATE SE GERERE DEBENT.

• Occitano ou provençal: Totes los èssers umans naisson liures e egals en dignitat e
en dreches. Són dotats de rason e de consciéncia e se devon comportar los unes amb
los autres dins un esperit de fraternitat.

• Franco - provençal: Tóuti lis uman naisson libre. Soun egau pèr la digneta e li
dre. An tóuti uno resoun e uno counsciènci. Se dèvon teni freirenau lis un 'mé lis
autre.

• Francês: Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos


O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Latim: OMNES HOMINES LIBERI ÆQVIQVE DIGNITATE ATQVE IVRIBVS
NASCVNTVR. RATIONE CONSCIENTIAQVE PRÆDITI SUNT ET ALII ERGA
ALIOS CVM FRATERNITATE SE GERERE DEBENT.

• Occitano ou provençal: Totes los èssers umans naisson liures e egals en
dignitat e en dreches. Són dotats de rason e de consciéncia e se devon
comportar los unes amb los autres dins un esperit de fraternitat.

• Italiano: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.

• Sardo: Totu sos èsseres umanos naschint lìberos e eguales in dinnidade e in
deretos. Issos tenent sa resone e sa cussèntzia e depent operare s'unu cun
s'àteru cun ispìritu de fraternidade.

• Rético: Tuots umans naschan libers ed eguals in dignità e drets. Els sun dotats
cun intellet e conscienza e dessan agir tanter per in uin spiert da fraternità.

• Friuliano: Ducj i oms a nassin libars e compagns come dignitât e derits. A an
sintiment e cussience e bisugne che si tratin un culaltri come fradis.

• Romeno: Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în
drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte
unele faţă de altele în spirit de fraternitate.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos




România Contínua



România Contínua



As extremidades da România Contínua

• As línguas que se localizam nas extremidades da
România Contínua são aquelas que, devido a
fatores externos e internos, mais se distanciam
das demais línguas românicas. São elas:
▫ Sardo;
▫ Romeno;
▫ Francês;
▫ Português.



Parênteses

• Para entender como se deu a diferenciação das
línguas que ocupam as pontas da România
Contínua, é fundamental conhecer os conceitos
de:
▫ Substrato: língua do povo dominado;
▫ Superestrato: língua do povo dominador;
▫ Adstrato: língua que mantém contato com outra.



Parênteses

• Línguas Indo-
Européias:



O Sardo
• História Externa:
▫ A Sardenha foi uma das primeiras conquistas do

Império Romano, ainda antes da Helenização. Seus
habitantes falavam paleosardo, uma língua aparentada
com o basco e o ibérico;
▫ Foi usada como porto comercial para o Mediterrâneo,

até que Roma vencesse a 3ª Guerra Púnica e
conquistasse também a Gália, tornando o porto inútil;
▫ Passou a ser usada como prisão romana, o que reduziu

o contato da ilha com o continente;
▫ Foi invadida pelos vândalos, ostrogodos, bizantinos

árabes e aragoneses. Integrou-se à Itália em 1764.



O Sardo
• História Interna:
▫ O substrato paleosardo parece ter tido pouca ou

nenhuma influência na dialetação do Latim Vulgar
usado na ilha;
▫ Pelo fato de a Sardenha ter se transformado em

prisão e ter sido parcialmente abandonada pelos
romanos, o Latim Vulgar falado na ilha não teve
muito contato com o Latim Clássico e com o
Grego. A maioria dos documentos enviados pelo
Império à Sardenha era “traduzida” para o Latim
Vulgar;



O Sardo
• História Interna:
▫ A dominação germânica (vândalos e ostrogodos) na

Sardenha durou muito pouco tempo, de modo que
esse superestrato não pode ser responsabilizado pelas
mudanças ocorridas no Sardo;
▫ Os árabes também não foram capazes de deixar

marcas no Sardo, bem como os Bizantinos;
▫ Foram os aragoneses, os quais introduziram o

castelhano e o catalão na ilha, os únicos invasores
capazes de deixar marcas na língua sarda, mesmo
assim, apenas no vocabulário de alguns dialetos.
� Ex.: ventana por fenestra.



O Sardo...
• ... é uma das pontas da România Contínua
porque...
▫ a romanização da Sardenha foi feita no início da
expansão de Roma e foi descontinuada logo em
seguida, o que fez com que a ilha perdesse contato
com o Latim Clássico por completo. Isolada do
Império e, posteriormente, invadida
sucessivamente, a Sardenha desenvolveu sua
própria língua, a partir quase que exclusivamente
do Latim Vulgar, o qual sempre foi muito utilizado
na ilha.



O Romeno

• História Externa:
▫ A Dácia foi a última conquista do Império

Romano, tendo sido profundamente romanizada
nesse processo, em especial na região onde hoje é
a Romênia, as demais regiões eram habitadas por
dácios livres, não-romanizados.
▫ Pouco depois de sua conquista, o Império Romano

do Ocidente caiu, sendo a região invadida pelos
eslavos.



O Romeno

• História Interna:
▫ O Dácio, falado pelos geto-dácios, era uma língua

indo-européia que, alguns acreditam, era muito
próxima ao Latim. Uma segunda hipótese afirma
que essa língua era, em verdade, aparentada ao
albanês. Seja como for, menos de 1% do
vocabulário do Romeno deriva do substrato dácio;
▫ O Latim Vulgar foi amplamente utilizado na

Dácia, o que justifica o fato de o Romeno ser uma
língua românica.



O Romeno

• História Interna:
▫ O superestrato eslavo constitui-se na principal

influência bárbara sobre o Romeno,
representando cerca de 20% do vocabulário da
língua e atuando muito em sua fonética. Tal
influência se manteve na Idade Média pelo uso do
Eslavo Eclesiástico;
▫ Alguns adstratos influenciaram também o

Romeno, tais como: o alemão; o grego; o húngaro
e o turco.



O Romeno
• História Interna:
▫ Apesar de tantas influências, o Romeno é uma língua

de gramática eminentemente latina:
� Substantivos: declinam-se em gênero (feminino,

masculino e neutro), número (singular e plural) e caso
(nominativo/acusativo, dativo/genitivo e vocativo);

� Artigos, adjetivos e pronomes: concordam em gênero e
número com o substantivo.

� Verbos: há quatro conjugações verbais; quatro modos
(indicativo, conjuntivo, condicional-optativo e
imperativo) e quatro formas nominais (infinitivo,
gerúndio, supino e particípio).



O Romeno...

• ... é uma das pontas da România Contínua
porque...
▫ apesar de curto, o domínio romano na Dácia foi
profundo, criando bases sólidas para o uso do
Latim Vulgar. Com a queda do Império, o
superestrato eslavo conseguiu influenciar a
fonética e o vocabulário Romenos, sem, no
entanto, alterar sua gramática.



















O Francês
• História Externa:
▫ A Gália foi uma das maiores conquistas de Roma,

tanto do ponto de vista militar, quanto do ponto
de vista político, uma vez que catapultou Júlio
César e, de maneira mais eficaz, Otaviano Augusto
ao posto de Imperator;
▫ Entretanto, pensar a conquista de toda a Gália

como um processo indiferenciado com um
produto comum é um erro grave:
� 120 a.C. – Começa a conquista da Gália, com a

criação da Narbonensis;
� 58 – 50 a.C – Ocorre a conquista da Aquitânia,

Céltica (Lugdunensis) e Belgica.





O Francês
• História Externa:
▫ A resistência dos Celtas foi mais intensa nas

conquistas de César do que nas demais, o que fez com
que a romanização da região não se desse de maneira
idêntica. Ainda assim, pode-se dizer que, de maneira
geral, os celtas abandonaram sua língua, passando a
adotar o Latim Vulgar;
▫ Com a queda do Império, a Gália foi invadida pelos

Francos, um povo germânico que, tendo sido
recrutado anteriormente como exército mercenário
por Roma, havia se instalado em território vizinho, a
nordeste da Belgica. Além deles, os visigodos ainda se
instalariam ao sul da Gália, porém, sem grandes
influências na língua e na cultura locais. Por fim,
alamanos ocuparam o leste da província, deixando o
alsaciano como herança.







O Francês
• História Externa:
▫ A dominação franca na Gália teve início no século III

d.C., mas foi no século V que ela se tornou
determinante para a língua francesa:
� Clóvis, rei dos Francos, se converteu ao catolicismo,

instigando seus súditos a fazerem o mesmo. Ele ainda
expandiu o domínio franco a outras regiões da Gália
Romana, onde pôde contar com a simpatia dos
dominados, justamente por compartilhar sua religião;

� Entretanto, a violência ainda era grande no novo reino
bárbaro, o que promoveu a criação de vilas
autossuficientes e a restrição da leitura e da escrita aos
mosteiros e igrejas;

� Com a morte de Clóvis, seguindo a tradição merovíngia, o
reino franco é dividido em 4 e cada parte é entregue a um
dos filhos de Clóvis.



O Francês
• História Externa:
▫ A dinastia merovíngia experimenta duas gerações de reinos

divididos, depois os vê unificados e novamente divididos, quando
se instaura uma sucessão de mortes prematuras dos reis, o que
aumenta o poder dos Mordomos (chefes de governo), fazendo
com que uma nova dinastia se inaugure: a dos Carolíngios:
� O primeiro rei carolíngio, Pepino, o Breve (751 – 768 d.C.) selou a

aliança dos francos com o papado, expulsando os lombardos da
Península Itálica e entregando suas terras ao Papa. Em troca,
ganhou do Papa o título de patricius romanorum (protetor dos
romanos);

� O filho de Pepino, Carlos Magno (771 – 814 d.C.), conquistou os
demais lombardos, anexou o norte da Itália inteiro a seu império e
renovou a doação territorial ao Papa. Em uma jogada política, o
Papa quis corooá-lo como “Imperador dos Romanos”,
reconhecendo o Império Franco como o legítimo continuador do
Império Romano do Ocidente;

� O reinado de Carlos Magno impulsionou a Renascença Carolíngia,
conjunto de reformas que visava ao restabelecimento das escolas
no Império Franco.





O Francês
• História Interna:
▫ A situação do francês é bastante peculiar no que tange

à sua formação, devendo ser considerados os seguintes
fatores:
1. (Adstrato >) Substrato Celta: a penetração da língua

celta (gaulês), e sua consequente resistência à
implantação do Latim Vulgar, nas várias regiões que
compunham a Gália não se dá de maneira uniforme:

� Na Narbonensis ela é superficial, o que facilita a assimilação
dessa região pelos romanos já em 120 a.C;

� Na Aquitânia ela quase não se concretiza, devido à
resistência dos Bascos;

� Na Céltica e na Bélgica ela é muito profunda, o que causa
maior dificuldade à implantação do Latim Vulgar.



O Francês
• História Interna:
▫ O Substrato Celta, falado em situação de

bilinguismo durante 5 séculos junto ao Latim
Vulgar (instrumento de ascensão social), deixou
para o Francês as seguintes heranças:
� Sufixos formadores de topônimos> -ac;
� Elementos de vocabulário: bouge (bolsa de couro),

bijou (jóia) e baragouiner (de bara ‘pão’ e gwin
‘vinho’ > “falar de maneira incompreensível’)



O Francês
• História Interna:

2. O (Superestrato>)Adstrato Germânico (Franco):
• Quando da invasão, os francos mantiveram, para os contextos

oficiais, o uso de seu idioma de origem, porém, com a
conversão de Clóvis, a unção de Pepino com patricius
romanorum, a corooação de Carlos Magno como Imperador
Romano e a Renascença Carolíngia, a língua latina voltou ao
centro do poder, sendo mesmo ensinada nas escolas;

� O Franciano, modalidade do Romance falada na Île de France,
já na Idade Média, tornou-se língua da elite e uma língua latina
tornou-se novamente a língua oficial da região, substituindo o
franco, idioma germânico;

� Séculos mais tarde, em 1539, o Francês passa a substituir o
Latim em todos os documentos oficiais da França, por decreto
de Francisco I.



O Francês
• História Interna:
▫ O Superestrato Franco, falado em situação de

bilinguismo com o Franciano e sob influência do
próprio Latim durante 5 séculos, deixou as
seguintes heranças ao Francês:
� Centenas de substantivos: bourg (burgo), gâteau

(bolo), blé (trigo)...
� Dezenas de verbos: attacher (amarrar), choisir

(escolher)...
� Dezenas de adjetivos: brun (moreno), gai (alegre)...
� Dois advérbios: guère (pouco), trop (demais)...
� Uma série de topônimos na ordem adjetivo-

substantivo, em contraste com os topônimos
substantivo-adjetivo do Provençal...





O Francês
• História Interna:
▫ O Superestrato Franco, falado em situação de

bilinguismo com o Franciano e sob influência do
próprio Latim durante 5 séculos, deixou as
seguintes heranças ao Francês:
� Uma fonética que prefere os vocábulos curtos e os

oxítonos;
� Uma morfologia muito marcada na escrita, mas

inexistente na fala;
� Um sistema verbal dependente dos pronomes como

marcadores de número e pessoa.



O Francês
• História Interna:
▫ O Latim Vulgar e o próprio Latim Eclesiástico

também exercem sua parcela de influência sobre o
Francês, através de:
� Uma gramática de base latina;
� Empréstimos vocabulares tardios: monastère vs.

moutier; fraternel vs. frère...
� Relatinização de uma língua que tendia à

germanização.



O Francês...
• ... é uma das pontas da România Contínua
porque...
▫ ... o Franco foi introduzido na Gália Romana como
superestrato, passando, devido a condições
históricas a adstrato das línguas latinas faladas na
região. Com a valorização do cristianismo, o
Franciano se torna língua da elite e, relatinizado
pela Renascença Carolíngia, dá origem ao Francês.
Foram o bilinguismo a as dinâmicas de forças
estabelecidas entre as línguas latina e germânica
os responsáveis pela atual situação do Francês.



O Português
• História Externa:
▫ A região da Lusitania foi incorporada ao Império

Romano durante o período das Guerras Púnicas
(c. 150 a.C.);
▫ A região era habitada pelos Iberos, povo cujo

substrato não deixou marcas que possam ser
identificadas de maneira relevante no Português
atual;
▫ Assim como toda a Hispania, a Lusitania foi

profundamente Romanizada, porém, devido à sua
distância da capital, o Latim Vulgar ali utilizado
tinha um viés mais conservador.





A Hispania no tempo de Augusto (séc. I a.C.)

[Fonte: < http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~mzubicob/provincias.htm>]



A Hispania em 385 d.C.

[Fonte:< http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~mzubicob/provincias.htm>]



O Português
• História Externa:
▫ Com a queda do Império, bárbaros germânicos, os

Suevos, que haviam deixado suas terras na região
da Dinamarca em 372 d.C. fugindo dos Hunos,
chegaram à região da Galícia e ao norte de
Portugal em 409.
▫ Fundam um reino cuja capital é Bracara Augusta

(atual cidade de Braga) e logo adotam a variedade
do Latim Vulgar falado na Hispania. Seu reino é
incorporado pelos visigodos em 585, o que põe fim
à dominação sueva em Portugal.







Península Ibérica pós-romana (Séculos V-VIII d.C.)

Fonte: <http://www.arikah.net/enciclopedia-portuguese/Suevo> 



O Português
• História Externa:
▫ A incorporação do Reino Suevo pelos Visigodos

não representou mudanças em sua cultura, já que
ambos eram romanizados e católicos. Entretanto,
um novo invasor mudaria todo o cenário da
Península Ibérica:
� Em 711 d.C. os Árabes invadem a península e, em 713

d.C., já haviam dominado a Lusitania e a Galaecia;
� Os árabes só foram completamente expulsos de

Portugal em 1249, com a tomada de Faro, no sul do
Algarve.





O Português
• História Externa:
▫ A invasão árabe não foi bem vista pelos católicos

que habitavam a Península Ibérica, os mesmos se
organizaram na região montanhosa das Astúrias e,
de lá, buscaram retomar as terras invadidas.





O Português
• História Externa:
▫ Em 1093, após anos de serviço ao Rei Afonso VI

de Leão e Castela, com cuja filha, Tereza de Leão,
havia se casado; D. Henrique de Borgonha recebe
do sogro o Condado Portucalense
▫ D. Afonso Henriques, filho de D. Henrique,

desejava mais que o pai e, em 1128, rebelou-se
contra a sua mãe e, em 1139, clamou
independência em relação a Leão e proclamou-se
1.º Rei de Portugal, recebendo o reconhecimento
oficial de Leão e Castela em 1143, e do
Papa em 1179.



O Português
• História Externa:



Evolução do Reino de
Portugal

<http://www.geocities.com/Athens/7452/p
tcronologia.html>



O Português
• História Interna:
▫ O Superestrato Suevo deixou algumas poucas

heranças para o Português:
� Elementos vocabulares, como roubar;
� A terminação –ão do Português.
▫ Por sua vez, o Superestrato Árabe foi muito eficaz

na implantação de vocabulário:
� Qualquer palavra iniciada por a(l)-, artigo definido

árabe, é um empréstimo potencial: alface, alfaiate,
açúcar, azeite...



O Português
• História Interna:
▫ Tais motivos, entretanto, não seriam capazes de

explicar as distinções entre Português e Espanhol, que
foram, de fato, causadas pela perda de contato
linguístico entre os povos falantes dessas línguas
dentro da dinâmica da reconquista.
▫ Tal perda de contato fez com que:

� O Português apagasse os /l/ e /n/ intervocálicos,
enquanto o Espanhol os manteve. Os /l/ e /n/ ainda
encontrados são advindos de empréstimos árabes ou
latinos tardios, à exemplo do ocorrido com o Francês;

� O Português manteve a oposição entre vogais longas e
curtas através da diferenciação de altura, enquanto o
Espanhol ditongou as médias breves;

� O Português criou o fonema /v/, enquanto o Espanhol
buscou outras soluções, como o apagamento do /f/...



O Português...
• ... é uma ponta da România Contínua porque...
▫ a perda de contato linguístico, por 300 anos, entre

os habitantes do Condado Portucalense e os
demais habitantes da Península Ibérica fez com
que tais falantes seguissem um caminho próprio
de mudanças linguísticas, as quais, não
necessariamente coincidiram com as operadas
para o Espanhol.


