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A Viagem das palavras em Língua Portuguesa 
 
 
 
1. O dia internacional da Língua Portuguesa 
 
Celebramos no dia 5 de maio, o dia internacional da Língua Portuguesa. 
Uma língua que nasceu na faixa ocidental da Península Ibérica, no seu 
espaço noroeste, onde surgiram depois a Galiza e o condado portucalense. 
Fixou-se na região entre o rio Minho e o rio Douro, caminhou 
resolutamente para sul, até ao limite do promontório vicentino e, atirando-
se ao mar, por ele alastrou e navegou até terras da América, da Ásia e da 
África. Regressou sempre mais rica, em virtude do que deu e do que 
recebeu – as chamadas palavras de torna viagem. Uma língua que une 
vários países e comunidades em diferentes continentes, como se fosse uma 
ponte, uma língua navegante que a todos nos chegou de fora e que temos, 
neste enorme espaço internacional, a responsabilidade de proteger e 
divulgar em pertença e em partilha.  
 
É dessa gestão conjunta de tudo o que compreende o património da Língua 
Portuguesa e das culturas que ela engloba, que se ocupa o Instituto Camões 
de Portugal e de quem sou Leitora nesta cidade de Berlim. 
 
2. O Bilhete de Identidade 
 
Comecemos a VIAGEM das palavras em Língua Portuguesa pela 
revisitação do seu Bilhete de Identidade: 
 
Nome: Língua Portuguesa 
Local de Nascimento -  Noroeste da península Ibérica 
Data de nascimento - Século XII 
Nome dos avós - Latim  
Nome dos pais - Latim vulgar  
Nome de familiares remotos, próximos e influentes - Os povos pré-
latinos (Celtas, Iberos, Gregos, Fenícios e Cartagineses), os povos 
germânicos, chegados depois dos Romanos, (Vândalos, Suevos e 
Visigodos), os Árabes que ocuparam o território do séc. VIII ao séc. XIII e 
cuja língua não provocou alterações na estrutura da língua que aí se falava, 
que se manteve latina, mas introduziu vocábulos novos que se 
aportuguesaram e mantêm até hoje.  
Endereço - Como língua materna e/ou oficial, tem residência em Portugal, 
no Brasil, nos países africanos de língua oficial portuguesa – Angola, 
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Moçambique, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde – e em 
Timor e Macau;  
                  - Como língua crioula de base lexical portuguesa, tem 
residência em vários países de África, América do Sul e Ásia;   
                   - Há centenas de palavras de origem portuguesa que são ainda 
de utilização corrente e que residem em línguas como o Japonês, o Kicongo, 
o Bahasa da Indonésia ou Malaio, o Suahíli, o Tétum, o Tupi, o Concani, o 
Singalês. 
Nacionalidade - Múltipla 
ADN (informação genética) - Apresenta, entre outras, as seguintes 
características específicas: 
   . Nasalação: queda de consoantes latinas que dão origem aos ditongos 
nasais, ex. -ão e -ãe, e a vogais do mesmo timbre, ex. panes>pães;  
   . Vocalização: queda de consoantes latinas que dão origem a vogais, ex. 
regnu>reino;  
   . Palatalização: grupos de consoantes latinas que resultam nos grupos ch- 
e -lh-, ex. pluvia>chuva. 
 
 
3. Uma biografia resumida 
 
Passemos à apresentação de uma nota biográfica indicando as fases 
históricas da Língua Portuguesa 
 
A fase proto-histórica, anterior ao século XII, com documentos escritos 
em latim bárbaro, uma modalidade do latim usado apenas em documentos, 
também chamado latim tabeliónico.  
 
A fase do português arcaico que se desenrola do século XII ao século 
XVI e que se apresenta subdividida em dois períodos: 
     . O primeiro, do século XII ao século XIV, com textos em galaico-
português e à qual pertence o primeiro documento original, conhecido, em 
língua portuguesa “Notícia de Fiadores” de 1175, discriminando as dívidas 
de Pelágio Romeu e que é um documento do Mosteiro de S. Cristóvão do 
Rio Tinto; 
     . O segundo, do século XIV ao século XVI, com a separação que ocorre 
entre o galego e o português. 
 
A fase do português moderno, a partir do século XVI, quando a língua 
portuguesa se uniformiza e adquire as características do Português atual, o 
que acontece com a publicação das gramáticas de Fernão de Oliveira em 
1536, de João de Barros em 1540, e de “Os Lusíadas” de Luís de Camões 
em 1572. 
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4. Viajar é trocar ideias em palavras 
 
E se desde que começou a dar os primeiros passos até ao início dos 
descobrimentos, a Língua Portuguesa já tinha viajado bastante no interior 
do território português em formação, a partir do séc. XVI, com o desbravar 
dos oceanos, com os homens e as caravelas viajaram as palavras 
portuguesas. Estas, tantos séculos passados, ainda ecoam sob as mais 
variadas formas na cartografia linguística do presente.  
 
A história dos descobrimentos é também a história da expansão da Língua 
Portuguesa. O papel de intermediário que a Língua Portuguesa em viagem 
desempenhou no cruzamento das línguas e culturas regionais asiáticas e das 
línguas europeias foi tão importante como a influência direta que teve sobre 
outras línguas. A presença dos portugueses na zona do oceano Índico 
originou uma língua franca que era utilizada como língua de contacto entre 
as populações costeiras, os mercadores e os poderes coloniais europeus. 
Através dela, e não por contacto direto, as palavras da Língua Portuguesa 
penetraram em línguas europeias, tais como o inglês, o francês e o holandês 
e regressaram à Europa, de onde voltaram a partir, disfarçadas em outros 
idiomas.  
 
Paralelamente, no espaço do Atlântico sul, a língua de contacto entre os 
povos terá sido um pidgin de base portuguesa, uma formação linguística 
espontânea, improvisada, que não era aprendida de forma nativa, e que fez 
viajar palavras de Língua Portuguesa e de línguas africanas para crioulos de 
base inglesa, francesa, espanhola e holandesa e depois entrar em circulação 
pelo mundo.  
 
Nas suas viagens, a Língua Portuguesa não se limitou, no entanto, apenas a 
deixar palavras, trouxe-as consigo no regresso das caravelas. 
 
 
5 – Ananás ou como as palavras viajam e fazem sonhar 
 
Como exemplo de palavras que entraram em muitas outras línguas através 
da Língua Portuguesa, vamos navegar com a palavra Ananás. Essa viagem 
será feita não só pela língua, mas também pelo tom da sua inscrição na 
literatura de viagens e documentos. Uma palavra não é só um significante e 
um significado para um referente é também um mundo de significações.  
 
Ananás era uma palavra que não existia em Língua Portuguesa, porque 
desconhecido que nos era o seu referente, não necessitávamos de um 
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significante. A chegada dos portugueses à América do Sul apresenta-lhes 
um fruto do qual adotam uma palavra, etimologicamente originária do Tupi, 
naná - o fruto do ananaseiro e que surge registada por escrito, pela vez, 
num documento de 1557, significando “fruta excelente”. A palavra abacaxi, 
também de origem Tupi, iuaka´ti, que refere a mesma espécie (ananas 
comosus), surge registada por escrito no século XIX, em 1899, com o 
significado de “fruta cheirosa”. Ananás e abacaxi dois signos diferentes 
para a mesma espécie. 
 
A planta, o fruto e a sua respetiva denominação foram importados pelos 
Portugueses das chamadas “Índias ocidentais” para a Europa e de lá para as 
“Índias orientais”. Através desta viagem, a palavra passou a fazer parte do 
léxico da grande maioria das línguas conhecidas. Se excetuarmos o Inglês, 
que utiliza a palavra pineapple e o Castelhano que utiliza piña, 
denominação atribuída pela sua semelhança, um tanto forçada e apressada, 
com o fruto do pinheiro europeu, em Francês, Italiano, Alemão, Espanhol, 
Neerlandês, Grego, Romeno, Polaco etc. a palavra portuguesa de origem 
tupi ancorou para ficar. 
 
Mas as palavras não servem apenas para mencionar, literalmente, aquilo a 
que nos queremos referir, com elas viaja, também, um simbolismo, uma 
semântica, que vai evoluindo ao longo dos tempos, enriquecendo ou 
empobrecendo o conceito e que nos documenta sobre todo o contexto a que 
ela refere e todas as águas em que se banha.  
 
Ananás é uma palavra que no século XVI, através da leitura dos textos da 
época, podemos verificar que aludia a uma atmosfera de sonho. Descrevia 
um fruto com uma coroa real, inimaginável, indescritível. Dava dele uma 
imagem misteriosa. Veiculava, também, a imagem daquilo que era perene, 
entre a nostalgia e a melancolia, “não é possível trazê-lo, viaja apenas 
confecionado em compota, porque quando amadurece não se pode guardar 
muito tempo” lamentavam-se os cronistas das viagens. O ananás não só 
não suportava a viagem como não se dava nos climas da Europa. Toda a 
literatura de viagem nos informa que as tentativas de transplante não 
tiveram sucesso. É portanto, por excelência, o fruto de que se tem saudades, 
símbolo da separação daquilo que se perdeu sem esperança de se voltar a 
encontrar, mas também daquilo que pertence realmente ao país exótico. É 
um modelo de beleza e exotismo. Foi escolhido como símbolo das terras 
longínquas, ilustrando a capa de muitas edições que cantavam a beleza da 
sua cor amarelo azulada, o seu odor de framboesa, o seu sabor que se diluía 
na boca. Tão doce que não havia na Europa nada comparável.  
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Pela sua presença nas ilustrações, sobretudo das viagens filosóficas, o 
ananás torna-se um signo que alimenta a nostalgia daquele viajante a quem 
não foi permitido trazer o mais importante. O que é fugaz. O símbolo do 
que era frágil e efémero, que não resistia às difíceis circunstâncias do 
regresso e a que só as palavras duradouras, registadas nos livros, davam 
acesso. Tratado às vezes como um remédio, quase sempre como uma 
recordação agradável e inigualável, votado à destruição no seu estado 
original, o ananás veiculava a imagem de uma felicidade invejada e 
provisória. Idealizado, alimentava o álbum de recordações de que, 
finalmente, se reveste toda a literatura de viagens, fazendo ressurgir na 
tristeza do regresso uma parte do sonho. Nesses textos pode ver-se 
ilustrações das mulheres que os transportam em grandes cestos, juntamente 
com as bananas, e que os trocam por um pente ou um espelho. Esta troca, 
que inscreve o fruto num intercâmbio feliz entre “um”, o que acaba de 
chegar, e o “outro” que já lá estava, encanta o espírito e as sensações. Ele é 
a imagem duma doçura de vida que acompanha a representação da 
harmonia familiar, ilustrando a troca económica e política sem conflito. A 
análise semiótica dessas ilustrações mostra que o ananás se  tornara o 
instrumento de uma reconciliação cosmográfica tão inesperada como 
passageira. Ilusória. 
 
Estas referências ao ananás são exemplares. A sua evocação utópica, e no 
entanto inevitável, de tal forma os frutos são normais nas latitudes de onde 
chegam os viajantes, ultrapassa a simples descrição de um fruto exótico. As 
questões que nos são colocadas pela evocação desse fruto são as da 
necessária humildade, do nosso lugar no mundo e o do estatuto das novas 
terras descobertas. Mais ainda, a sua denominação e o seu simbolismo não 
interrogam apenas a maneira como vemos a alteridade, mas fazem-nos 
refletir também sobre a problemática que coloca a escrita e a consequente 
leitura dessa viagem. Não é o que é descrito que está em causa, mas um 
questionamento sobre como nomear e descrever. Que palavras escolher 
para nomear o que nos escapa. Por analogia com o que já conhecemos, ou 
adotando as que nos são emprestadas?  
 
6 - A língua japonesa e os empréstimos portugueses 
 
Como exemplo da viagem das palavras de língua portuguesa que ficaram 
ancoradas em outras línguas, vou referir uma língua muito distante do 
ponto de vista geográfico e cultural – a língua japonesa. Na língua japonesa, 
entre os estrangeirismos de origem europeia, as palavras de origem 
portuguesa são as mais antigas e as que melhor se integraram. Não são 
muito numerosas, foram contados cerca de 300 empréstimos do português, 
a maioria dos quais, no entanto, só tem valor histórico. Grande parte dos 
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empréstimos do português, que têm cerca de 400 anos de idade, referem as 
palavras da área religiosa, relacionados com a actividade missionária dos 
jesuítas portugueses e que desapareceram da língua quando o cristianismo 
foi proibido. Todas as outras, que sobrevivem até hoje, pertencem à área da 
cultura material. Na linguagem atual regista-se o emprego de cerca de 55 
vocábulos, muitos dos quais pertencem ao vocabulário básico. Embora não 
tenham muito peso em termos quantitativos, a sua integração na linguagem 
quotidiana é muito grande. Alguns deles estão de tal maneira integrados 
que são grafados com caracteres ideográficos chineses, como se fossem 
palavras genuinamente japonesas ou sino-japonesas. Este fenómeno não se 
passa com os empréstimos recentes da Língua  Inglesa e Francesa.  
 
Os campos semânticos mais representados são os dos objetos da vida diária, 
dos têxteis - englobam palavras que referem tecidos e roupas - e da 
gastronomia, como é normal acontecer em contactos culturais prolongados 
entre duas línguas. Vejamos alguns exemplos. 
 
Em japonês a palavra furasko tem origem na palavra  portuguesa  frasco. Já 
a palavra japonesa joro deriva do português jorro que, em Língua Japonesa, 
significa regador. Este é o caso de um arabismo do português que se 
transformou num termo sino-japonês em que os caracteres significam 
“como chuva” e “orvalho”. A palavra japonesa koppu  vem da portuguesa 
copo, palavra introduzida pelos portugueses para designar a nova forma de 
beber por copos de vidro, desconhecidos aquando da chegada dos 
portugueses à ilha. Pan, a palavra japonesa, deriva da portuguesa pão, 
alimento exótico com o qual os japoneses contactaram pela primeira 
através dos portugueses. Tabako vem da palavra portuguesa tabaco, a 
grafia é chinesa e os caracteres que a compõem significam “erva de fumar”. 
Birodo tem origem no português veludo. O veludo foi introduzido pelos 
portugueses e a grafia da palavra é puramente chinesa e é constituída pelos 
símbolos “céu” e “cisne” que significa “tecido macio como penugem de 
cisne”. A grafia chinesa foi adotada, mas com a pronúncia portuguesa. 
 
Termino por aqui esta nossa viagem, mas a viagem da Língua Portuguesa 
não está prestes a acabar, uma vez que a sua força de crescimento continua 
a manifestar-se e o reconhecimento da sua dimensão política e da sua 
importância no domínio económico são, hoje em dia, uma evidência. 
 
 
Luísa Coelho 
Leitora do Instituto Camões em Berlim 
Berlim, 7 de maio de 2012  


