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EMPRÉSTIMOS LINGUÍSTICOS OU ESTRANGEIRISMOS 
 Um dos fatores relevantes na variedade linguística são os empréstimos vocabulares que ocorrem em consequência do intercâmbio cultural, 
político, econômico entre as nações. Em geral, os países mais poderosos acabam “exportando” para países menos poderosos palavras que definem 
novos objetos e necessidades em novas áreas de conhecimento. 
 Ao chegarem em 1500, os portugueses tiveram de aprender as línguas nativas do Brasil – como as línguas tupi – para comunicarem-se com os 
índios e depois tomarem suas terras. Séculos depois, o português tornou-se mais importante que os idiomas nativos. Mesmo assim, as línguas 
indígenas deixaram sua marca, pois ao aprender o português europeu, os índios faziam-no com sotaque, com pronúncia adaptada. Como resultado, 
temos cerca de cinco mil palavras indígenas no português brasileiro. Devido à colonização portuguesa, por quase trezentos anos, o Brasil recebeu 
milhares de africanos, trazidos como escravos para o trabalho rural ou de mineração. Vindos de quase toda a África, destacam-se dois grupos: o 
guineano-sudanês e o banto. Esses povos falavam muitas línguas, das quais 4 influenciaram o português brasileiro. Por isso temos palavras 
africanas que vêm principalmente das línguas: iorubá ou nagô (Nigéria), eue ou jeje (Benim), quimbundo (Angola) e quicongo(Congo). 
 A entrada no português de palavras e expressões francesas tem origem muito antiga, começou na Idade Média, por causa da influência que a 
literatura provençal da Gália (província romana que corresponde à atual França) exerceu na literatura de Portugal. Mais tarde, no século XIX, tal 
influência foi proeminente no Brasil. Por essa época, era chique falar francês, usar roupas e consumir produtos vindos de Paris. Modernamente, temos 
um exemplo forte no Brasil: o crescimento da informática entre nós acabou importando uma grande quantidade de palavras de origem inglesa para 
designar objetos e funções antes inexistentes. Nesse processo histórico, algumas palavras importadas “pegam”, e passam a fazer parte da língua, 
adaptando-se aos sons do português (exemplo: xampu), enquanto outras são substituídas. 
 Mas a variação não para por aqui. Há muito mais empréstimos no vocabulário do português brasileiro, vindos de línguas como o latim, árabe, 
italiano, grego, chinês, grego, etc. (Fontes: www.paulohernandes.pro.br. / FARACO, C. A. e TEZZA, C. Oficina de texto. 9.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 Agora é hora de verificar se você compreendeu o texto. 
1. Burger King, Mc Donalds e Subway são: 
a) nomes de lanchonetes americanas que adaptaram sua grafia ao 
português brasileiro. 
b) exemplos de empréstimos vocabulares de línguas nativas do Brasil. 
c) nomes estrangeiros de empresas que mantém intercâmbio econômico 
com o Brasil. 
 
2. O texto trata do contato entre falantes do Brasil e de países como: 
a) Portugal, Nigéria, Benim, Angola e Curitiba. 
b) Portugal, Nigéria, Benim, Angola e Congo. 
c) Portugal, Banto, Paris, África e Rio de Janeiro. 
 
3. Marque V ou F. 
(   ) O português brasileiro é uma língua que apresenta variação em seu 
vocabulário. 
(   ) Empréstimos linguísticos, estrangeirismos e empréstimos vocabulares 
não são expressões equivalentes. 
(  ) Os povos africanos que foram escravizados pelos portugueses no 
Brasil falavam a mesma língua. 

4. Sobre as línguas iorubá, jeje, quimbundo e quicongo, podemos afirmar: 
a) influenciaram o português brasileiro só no período da escravidão. 
b) fazem parte dos quatro grupos vindos da África no século XIX. 
c) eram faladas na Nigéria, em Benin, Angola e Congo. 
 
5. Temos palavras de origem francesa no português brasileiro pelos 
seguintes motivos: 
a) aproximação entre literatura da Galia e de Portugal; supervalorização 
de tudo que era francês no séc. XIX. 
b) influência da literatura provençal e romana na Gália; crescimento da 
informática e da moda em Paris. 
c) entrada de romanos na província de Paris na Id. Média; literatura 
brasileira passou a ser escrita em francês. 
 
6. Junto com seus colegas e com auxílio da professora elabore um 
infográfico sobre os empréstimos linguísticos no português brasileiro 
para mostrar as palavras que você pesquisou e as causas históricas da 
entrada desses termos para o vocabulário que usamos hoje. Bom 
trabalho. 
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Agora é hora de verificar se você compreendeu o texto. 
1. Burger King, Mc Donalds e Subway são: 
a) nomes de lanchonetes americanas que adaptaram sua grafia ao 
português brasileiro. 
b) exemplos de empréstimos vocabulares de línguas nativas do Brasil. 
c)  nomes estrangeiros de empresas que mantém intercâmbio econômico 
com o Brasil. 
 
2. O texto trata do contato entre falantes do Brasil e de países como: 
a) Portugal, Nigéria, Benim, Angola e Curitiba. 
b) Portugal, Nigéria, Benim, Angola e Congo. 
c) Portugal, Banto, Paris, África e Rio de Janeiro. 
 
3. Marque V ou F. 
(   ) O português brasileiro é uma língua que apresenta variação em seu 
vocabulário. 
(   ) Empréstimos linguísticos, estrangeirismos e empréstimos vocabulares 
não são expressões equivalentes. 
(  ) Os povos africanos que foram escravizados pelos portugueses no 
Brasil falavam a mesma língua. 

 
4. Sobre as línguas iorubá, jeje, quimbundo e quicongo, podemos afirmar: 
a) influenciaram o português brasileiro só no período da escravidão. 
b) fazem parte dos quatro grupos vindos da África no século XIX. 
c) eram faladas respectivamente na Nigéria, em Benin, Angola e Congo. 
 
5. Temos palavras de origem francesa no português brasileiro pelos 
seguintes motivos: 
a ) aproximação entre literatura da Galia e de Portugal; supervalorização 
de tudo que era francês no séc. XIX. 
b) influência da literatura provençal e romana na Gália; crescimento da 
informática e da moda em Paris. 
c) entrada de romanos na província de Paris na Id. Média; literatura 
brasileira passou a ser escrita em francês. 
 
6. Junto com seus colegas e com auxílio da professora elabore um 
infográfico sobre os empréstimos linguísticos no português brasileiro 
para mostrar as palavras que você pesquisou e as causas históricas da 
entrada desses termos para o vocabulário que usamos hoje. Bom 
trabalho!! 


