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CASTELLANO X ESPAÑOL

• São dois denominações que se refere a mesma língua, a diferencia
entre usar uma ou outra denominação se deve a questões politicas.

• “Castellano”: é o nome original da língua, com o qual surge no século
XVI, na regiõa de Castela, e é adoptada como a língua oficial do “novo
reino de Espanha” que surge com o casamento de “Fernando de
Aragón” e “Isabel de Castilla” e a união de seus respectivos reinos.

• A primeira gramática da língua castelhana é publicada em 1492

• “Español”: é o nome posterior, que se usa mais no EUA e no Brasil. O
governo da Espanha estimula o usa deste termo pois refere a unidade
do reino da espanho, assim evita estimular os regionalismo e
movimento separatistas na Espanha





Lenguas Latinas

• As chamadas línguas românicas, também conhecidas como línguas
neolatinas ou línguas latinas são idiomas que integram o vasto
conjunto das línguas indo-europeias que se originaram da evolução
do latim, principalmente do latim vulgar, falado pelas classes mais
populares.

• Atualmente, essas línguas são representadas pelos seguintes idiomas
mais conhecidos e mais falados no mundo: o português, o espanhol
(também conhecido como castelhano), o italiano, o francês e o
romeno. Há, também, uma grande quantidade de idiomas usados por
grupos minoritários de falantes, como: nas regiões da Espanha, onde
são falados o catalão (que tem o valenciano como dialeto), o
aragonês, o galego, o asturiano e o leonês, etc.



Legenda: castelhano português francês italiano romeno



Hispanoamérica x Latinoamérica

• Hispano-América, se refere às partes da América colonizadas por
espanhóis. Estas populações representam o grosso do total de
hispanófonos no mundo, e são chamadas de "hispano-americanos“

• A América Latina (em espanhol: América Latina ou Latinoamérica; em
francês: Amérique latine) é uma região do continente americano que
engloba os países onde são faladas, primordialmente, línguas
românicas (derivadas do latim) — no caso, o espanhol, o português e
o francês — visto que, historicamente, a região foi maioritariamente
dominada pelos impérios coloniais europeus Espanhol e Português




