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Pesquisa: 

História da língua portuguesa no mundo 

Você conhece a história da língua portuguesa no mundo? 

É certo que você já percebeu que o Brasil é o único país no continente ameri-

cano a ter o português como língua oficial. Estamos linguisticamente isolados, 

e até mesmo nossos países vizinhos, em razão do processo colonizador, 

falam idiomas diferentes do nosso. A segunda língua mais falada por essas 

bandas da América do Sul é o espanhol. 

Somos os únicos por aqui, mas não estamos sozinhos. Além de Portugal 

(responsável pela colonização do Brasil), país do qual herdamos não só o 

idioma, mas também outros aspectos culturais, outros países pelo mundo 

adotaram a língua portuguesa como idioma oficial. Ao todo, nove países fa-

zem parte do chamado mundo lusófono, adjetivo que classifica os países que 

têm o português como língua oficial ou dominante. Veja só quais são eles: 

 
Brasil, Portugal, Angola, Timor-Leste, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Prínci-

pe, Moçambique e Guiné Equatorial: países linguisticamente unidos. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm


 

 Angola = 29,78 milhões de habitantes 

 Brasil = 209,3 milhões de habitantes 

 Cabo Verde = 546.388 mil habitantes 

 Guiné-Bissau = 1,861 milhão de habitantes 

 Moçambique = 29,67 milhões de habitantes 

 Portugal = 10,31 milhões de habitantes 

 São Tomé e Príncipe = 204.327 mil habitantes 

 Timor Leste = 1,296 milhão de habitantes 

 Guiné Equatorial = 1,268 milhão de habitantes 

Agora que você conhece um pouco sobre esses países que também falam 

nosso idioma, faça uma pesquisa sobre o significado das palavras no Brasil e 

nos outros países que também utilizam o mesmo idioma. 

Um exemplo: em Portugal miúdo significa criança. 

Agora é sua vez de descobrir outras palavras!!! 

Registre a pesquisa no seu caderno de classe, pesquise no mínimo 10 pala-

vras e 2 curiosidades sobre a cultura de um desses países. 

Divirtam-se com as novas descobertas e até breve!!! 

 


