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¡BUENAS TARDES! 

ORIGEM E VARIEDADE DO IDIOMA ESPANHOL 
 

 O espanhol originou-se do latim vulgar (idioma falado na Península Ibérica por volta do século IX). 
Primeiramente, recebeu o nome de castellano (castelhano), pois a residência dos reis ficava na região 
denominada Castilla. Após a constituição da Espanha como nação e a tentativa de uniformizar o idioma do 
país, a língua foi oficializada como español (espanhol). 

 
 

 No final do século XV, com as novas conquistas territoriais dos espanhóis, a língua espanhola expandiu-se 
por toda a América e sofreu inúmeras modificações. Estas ocorreram por questões geográficas, culturais e 
sociais de cada região, pela coexistência com as línguas indígenas locais e, ainda, pelas peculiaridades dos 
seus próprios falantes, na maioria soldados e imigrantes de diversas origens. Assim, não é igual o espanhol 
que se fala na Espanha (reconhecido como oficial) do que se fala nos países da Hispanoamérica (Colômbia, 
Venezuela, Argentina, Chile, etc). Cada uma dessas regiões apresenta variações facilmente identificáveis, 
que na realidade aparecem como variantes dentro do mesmo idioma. 

  
 

Exemplos:  

Léxico em Português Léxico na Espanha Léxico na Hispanoamérica 

saia falda pollera 

morango fresa frutilla 

pêssego melocotón durazno 

computador ordenador computadora [mayoría de los países latinos] 

garçom camarero mozo, mesero 

suco zumo Jugo 

 

  



IMPORTÂNCIA DO ESPANHOL 
 

 O idioma espanhol é, sem dúvidas, um dos mais importantes da atualidade devido à alta porcentagem da 
população mundial que o fala, especialmente em zonas como América Latina e Espanha.  

   
 O espanhol é o segundo idioma mais falado no mundo, com mais de 400 milhões de falantes nativos, e 

também o segundo mais falado como segunda língua. O mandarim é o idioma mais 
falado do mundo quando considerados apenas os falantes que têm essa língua como materna, por causa da 
grande população que existe na China. Já, se considerados todos os falantes, nativos ou não, o inglês passa a 
ser o idioma mais falado no mundo.   

  

 
 

 
 

 

¡Buenos estudios! 

Abrazo de la maestra Michele 

 

 


