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Língua no Brasil: 
variação e multilinguismo1

Cristina Carneiro Rodrigues2

Este capítulo tem como objetivo examinar noções arraiga-
das no imaginário do brasileiro sobre a língua por ele falada e 
questionar algumas ideias amplamente aceitas a seu respeito. 
A primeira delas é a crença de que o português sempre foi a 
língua do país; a segunda é a de que do Oiapoque ao Chuí fala-
-se uma língua homogênea; a discussão sobre a heterogeneidade 
do português leva ao terceiro ponto: a questão do preconceito 
linguístico. 

Ao contrário do que muitos pensam, a chegada de Pedro Ál-
vares Cabral ao Brasil não significou fincar aqui as raízes da lín-
gua portuguesa. Quando os portugueses decidiram enviar ao rei 
uma nau com a notícia do “achamento” da terra, deixaram aqui 
dois degredados, para que aprendessem a língua dos habitantes 
da terra, e, no futuro, atuassem como “línguas”, a maneira pela 
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qual denominavam os intérpretes. De acordo com Rodrigues 
(2006), estima-se que, na época, viviam no território cerca de 
cinco milhões de indígenas, falantes de 1.175 línguas, duas delas 
usadas em quase toda a costa atlântica: o tupi, no litoral onde 
hoje está o estado de São Paulo, e o tupinambá, falado do atual 
Rio de Janeiro até a foz do rio Amazonas. Como as línguas eram 
muito semelhantes entre si, o contato linguístico entre indígenas 
e europeus foi facilitado, pois bastava aos estrangeiros aprende-
rem uma delas para se comunicar por todo o litoral. Esse fato não 
favoreceu o estabelecimento da língua portuguesa, nem exigiu 
que se criasse um pidgin – sistema de comunicação simplificado 
e “precário” utilizado exclusivamente para contato entre falan-
tes que não têm língua em comum – como ocorre em inúmeras 
situações de contato linguístico pelo mundo entre habitantes da 
terra e colonizadores.

Tendo em vista que a língua aprendida em um ponto da costa 
podia servir em quase todos os outros lugares ao longo dela e 
que, no início, a colonização portuguesa se ateve ao litoral, a 
língua indígena foi amplamente utilizada. Nem mesmo a cate-
quização, promovida pelos jesuítas a partir de 1549, favoreceu a 
disseminação do português no Brasil, porque os religiosos tam-
bém buscavam dominar a língua falada na região. Desde que 
chegaram, os jesuítas, além de aprenderem a língua da terra, 
começaram a traduzir para a língua indígena o catecismo, tanto 
que as primeiras traduções feitas no Brasil tiveram o português 
como língua de partida. Em 1595 publicou-se, em Coimbra, a 
Arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, obra 
na qual o padre José de Anchieta sistematizou a língua que cha-
maram de brasílica. Em 1618 foi publicado, em Lisboa, o Cate-
cismo da língua brasílica,3 uma adaptação da doutrina cristã para 
os indígenas, ou seja, instrumento de trabalho na catequese. 

 3 Disponível em: <http://biblio.etnolinguistica.org/barbosa-1952-catecismo>. 
Acesso em: dez. 2013.
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A colonização do Brasil se deu de diferentes formas; a costa 
de São Paulo e a do Maranhão foram, como extremos no domínio 
português, as que menos receberam imigrantes e onde se produ-
ziram as mais intensas situações de mestiçagem. Em outros luga-
res, do Rio de Janeiro até o Nordeste, as relações entre indígenas 
e europeus não foram tão pacíficas, e povos falantes de tupinam-
bá começaram a ser dizimados já ao longo do século XVI.

Na capitania de São Paulo, houve interação entre os índios 
tupi e os portugueses, tanto no litoral como no interior. Sendo os 
primeiros colonizadores do sexo masculino, eles procriaram com 
as mulheres da terra, e seus filhos, muitas vezes eram falantes ex-
clusivamente das línguas de suas mães. Com o passar do tempo, 
os tupi foram se extinguindo enquanto povo independente, os 
mamelucos passaram a exercer as atividades dos pais, novos 
portugueses chegaram à terra, e a língua falada por essa nova 
sociedade foi se alterando. Essa língua, chamada por Rodrigues 
(1996) de língua geral paulista, foi usada do século XVI ao XVIII 
pelos habitantes da região, e foi levada pelos bandeirantes em 
suas incursões pelo interior dos estados brasileiros (Minas Ge-
rais, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul). 

Também na Amazônia e no Maranhão desenvolveu-se uma 
população de mamelucos que falava a língua das mães tupinam-
bás, mas o processo foi desencadeado posteriormente, no século 
XVII, quando foi criado o Estado do Maranhão e Grão-Pará. De 
modo semelhante ao que ocorreu em São Paulo, a língua foi se 
distanciando do tupinambá, e a língua geral amazônica penetrou 
no território pelos rios amazônicos. 

Há, portanto, no Brasil, até o século XVIII, uma situação de 
multilinguismo generalizado: utilização do tupi ou tupinambá 
na catequese, predomínio do português na área costeira cen-
tral, do espanhol na costa sul – área atribuída, no tratado de 
Tordesilhas, à coroa espanhola –, emprego de línguas gerais em 
São Paulo e do Maranhão à Amazônia, e uso de centenas de lín-
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guas indígenas pelo interior do Brasil. O quadro é diversificado 
quando numerosas línguas africanas aqui aportaram, trazidas 
pelos africanos escravizados para trabalhar, em um primeiro 
momento, nas grandes propriedades açucareiras do Nordeste, 
depois em variados serviços por todo o território. Completando 
o cenário, outras línguas europeias foram utilizadas no período 
colonial, ainda que por períodos mais ou menos curtos em locais 
bem determinados: o francês, na costa do Rio de Janeiro, de 
1555 a 1567 (França Antártica) e no Maranhão, de 1612 a 1615 
(França Equinocial); e o holandês, durante a ocupação do Nor-
deste, entre 1630 e 1655. 

A língua da administração e de comunicação com a metró-
pole, entretanto, sempre foi o português; língua de prestígio – já 
sistematizada pelas gramáticas de Fernão de Oliveira, de 1536, e 
de João de Barros, de 1540 – é a do período de riqueza de Portu-
gal das grandes navegações, e empregada por escritores, poetas, 
dramaturgos, como Sá de Miranda, Camões, Gil Vicente, Anto-
nio Ferreira. 

Após um período de dominação espanhola, findo em 1640, 
Portugal viveu um regime de monarquia absolutista, duran-
te o qual os reis atribuíram muito poder a ministros. Dentre 
eles, o mais conhecido foi Sebastião José de Carvalho e Melo, o 
Marquês de Pombal, ministro de D. José, rei de Portugal entre 
1750 e 1777. Pombal tinha como projeto fazer com que as rique-
zas das colônias beneficiassem Portugal, e combateu poderes 
considerados paralelos, como a Companhia de Jesus. Em 1758, 
buscando solapar o poder dos jesuítas na colônia, impôs, por 
decreto, o uso de português como língua de ensino e, em 1759, 
acabou por expulsar a Companhia de Jesus de todos os domínios 
portugueses. 

Pesquisadores, como Callou et al. (2006, p.266), não estão 
convencidos de que o decreto de Pombal tenha sido decisivo 
para a extinção do uso de outras línguas no Brasil. Como argu-

Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   120Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   120 05/03/2014   15:11:5705/03/2014   15:11:57



IDENTIDADES BRASILEIRAS  121

mento, consideram a estrutura educacional do Brasil colonial: 
décadas após o decreto, o sistema ainda era incapaz de cumprir 
a determinação de ensinar português a toda população. Apenas 
homens brancos e pardos socialmente aceitos tinham algum 
acesso à instrução pública. Estima-se que, em 1818, apenas 2,5% 
dos homens livres tinham acesso à escolarização em São Paulo 
(Vitral, 2001, p.306).

Certamente o decreto não foi o responsável pelo fim da uti-
lização da língua geral amazônica, que continuou a ser ampla-
mente utilizada até o século XIX. Quando se instituiu a unidade 
política na região, o estado do Maranhão e Grão-Pará, de acordo 
com Freire (2004, p.247), a metrópole e a Igreja intervieram 
para buscar também uma unidade linguística. Do multilin-
guismo que caracterizava a região, passou-se ao bilinguismo, 
em que uma das línguas era a vernácula, a língua indígena, e a 
outra, a língua geral; após um longo processo, a língua geral foi 
adotada, ou seja, imperou o monolinguismo. Essa política, por 
um lado, facilitou a ocupação da Amazônia, mas, por outro, 
contribuiu para a extinção de muitas línguas, porque permitiu 
a passagem do monolinguismo inicial na língua da comunida-
de indígena para o monolinguismo primeiro em língua geral, 
depois em português. Essa passagem ocorreu após a divisão 
do Grão-Pará em duas províncias, Pará e Amazonas, em 1823, 
subordinadas ao Brasil, independente de Portugal desde 1822. 
Contribuíram para a difusão do português as migrações para 
a Amazônia, especialmente de nordestinos para a produção da 
borracha; o sistema de navegação baseado na navegação a vapor; 
e o processo de urbanização. As línguas indígenas tinham seu 
espaço nas aldeias, mas, na medida em que os homens saíam 
para trabalhar, deparavam-se com o português utilizado nas 
zonas urbanas; se, em um primeiro momento a língua geral arti-
culou esses dois espaços, ao longo do tempo ela foi abandonada 
em favor do português.
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Freire (2004) não descreve uma convivência harmônica entre 
as línguas e culturas em contato na Amazônia. Ao contrário, 
havia conflito; a língua geral era discriminada como língua do-
minada, falada por índios e mestiços. O português era a língua 
da alfabetização e do sistema administrativo, o que contribuía 
para que a população lhe atribuísse maior peso cultural e polí-
tico. Além disso, dois eventos, a Cabanagem e a Guerra do Pa-
raguai, concorreram para acelerar o processo de diminuição dos 
falantes da língua geral. O movimento dos “cabanos” ou “ta-
puios”, insatisfeitos com suas condições de vida e trabalho, foi 
duramente reprimido. Calcula-se que entre 30 e 40 mil indiví-
duos morreram nos cinco anos de repressão (1835-1840), grande 
parte deles falantes de língua geral. Ainda que a proporção seja 
muito menor, a morte de indígenas recrutados para a Guerra do 
Paraguai (1864-1870) também contribuiu para o decréscimo dos 
falantes da língua geral amazônica. Freire (2004) informa que o 
ano de 1850 marca o início da hegemonia do português, ou seja, 
quase um século após o decreto de Pombal.

A língua geral amazônica foi fartamente documentada, pois, 
entre 1838 e 1931, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IHGB) organizou a busca sistemática de documentos histó-
ricos referentes ao Brasil e reservou um lugar importante para 
estudos linguísticos. O resultado dessas pesquisas, assim como 
relatos de viajantes que observaram o uso da língua geral foram 
sistematicamente publicados na Revista do IHGB. O mesmo 
não ocorreu com a língua geral paulista, não apenas pouco docu-
mentada, como muitas vezes confundida com a amazônica, até 
mesmo em sua denominação: nheengatu.

Alguns linguistas, como Barbosa (1998, p.231), lamentam 
que haja, por um lado, falta de fontes apropriadas para o estudo 
da linguagem utilizada no Brasil entre o século XVI e XIX, e, por 
outro, o desconhecimento sobre o contexto sociocultural do Bra-
sil colonial. O problema apontado relaciona-se com o fato de que 

Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   122Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   122 05/03/2014   15:11:5705/03/2014   15:11:57



IDENTIDADES BRASILEIRAS  123

“a história social das línguas é um campo de conhecimento de 
caráter transdisciplinar ainda pouco explorado” (Freire, 2004, 
p.246). Isso se reflete nas afirmações de pesquisadores, como 
Castilho (2001, p.351), para quem ainda falta “o esclarecimento 
da língua efetivamente praticada pelos bandeirantes”. Mattos 
e Silva (2001, p.286-287) conjecturam-se “o que na documen-
tação colonial se designa por usar a língua geral, falar a língua 
geral, saber a língua geral” não se refere a “um português sim-
plificado, com interferências de línguas indígenas e também 
de línguas africanas”, ou a “um português mal falado”. Outros 
pesquisadores não duvidam de que a língua geral paulista tenha 
sido amplamente utilizada e buscam explicar as razões de seu 
abandono. Callou et al. (2006, p.270) asseveram que a vitória do 
português se deu por causa de uma 

mudança na opção linguística da minoria branca e parda livre que 
falava uma das línguas gerais daquela época: eles abandonam, com 
o passar das gerações, a língua geral, usada na intimidade, em favor 
da língua portuguesa, primeiro na vida pública, depois estendida à 
familiar. 

Considerando, entretanto, a extensão do território para onde 
os paulistas teriam levado sua língua geral, essa explicação não 
parece suficiente para esclarecer como uma língua falada em 
tantos lugares deixou de ser usada, restando dela tão poucos 
rastros, a ponto de hoje poucos saberem que foi empregada. 
Em áreas menos habitadas e onde não se estabeleceram núcleos 
populacionais efetivos, como Goiás e Mato Grosso, entende-se 
que ela não se tenha disseminado. Em Minas Gerais, a Guerra 
dos Emboabas, travada entre os paulistas que queriam o domí-
nio do lugar e os portugueses (emboabas) e os oriundos de outras 
partes do Brasil que também desejavam aproveitar-se das ri-
quezas minerais lá descobertas, ajuda a explicar porque a língua 
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geral foi abandonada. Os confrontos se deram de 1707 a 1709, 
e os paulistas perderam o controle da região, resultando no fim 
da expansão da língua por eles falada nessa parte do Brasil. Essa 
teria sido, de acordo com Vitral (2001, p.312), a vitória de uma 
língua considerada da civilização, a portuguesa, sobre a língua 
geral, associada à barbárie.

Quanto ao sul do Brasil, as pesquisas desenvolvidas por Oli-
veira (1998, 2001) apontam para dois ciclos de ocupação nos 
séculos XVII e XVIII: o dos paulistas e o dos açorianos. Em 
um primeiro momento, os paulistas foram para o litoral, onde 
fundaram Laguna, em Santa Catarina, “que passou a ser um 
centro difusor da língua e da cultura paulistas no século XVII e 
nos primeiros anos do século XVIII” (Oliveira, 2001, p.403). A 
partir de 1720, o foco do avanço paulista passa a ser o interior, 
quando as tropas de mulas iam de Sorocaba a Vacaria, passando 
por Lapa e Lages. A expansão da variedade paulista teria entra-
do em contato com outra variedade, a dos açorianos, que vieram 
para o Brasil atendendo aos interesses da Coroa Portuguesa, que 
pretendia conquistar e manter a margem esquerda do Rio da 
Prata. Os açorianos acabaram não ocupando a região das Mis-
sões, instalando-se no litoral catarinense e no centro-leste do Rio 
Grande do Sul. Ao analisar os mapas produzidos pelo projeto 
Atlas Linguístico-Etnográfico da Região Sul do Brasil (Alers), 
especialmente o de Santa Catarina e o do Rio Grande do Sul, 
Oliveira (2001) estabelece relações entre esses ciclos históricos 
e determinadas características linguísticas, especialmente as re-
ferentes ao sistema de tratamento (“tu” versus “você”). Oliveira 
apenas lembra que os paulistas não falavam homogeneamente 
o português. É possível que o avanço da urbanização no século 
XVIII tenha sido acompanhado pelo uso do português como 
língua de contato, pois pesquisadores, como Rodrigues (2006, 
p.148), estabelecem a metade do século XVIII como o final do 
domínio da língua geral paulista.
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Considerando ser relativamente recente o interesse por uma 
história social do português brasileiro – pois apenas em 1992 foi 
criado o Programa para a História da Língua Portuguesa (Proh-
por), e o I Seminário para a História do Português Brasileiro 
realizou-se em 1997 – ainda há muitas perguntas a se responder. 
Entre as questões que parecem centrais a Jânia Ramos (1998, 
p.166) no estudo da “sócio-história do português brasileiro” 
estão: como explicar o sucesso do português no Brasil e como 
explicar as diferenças dialetais do território brasileiro.

A primeira questão parece ser a mais controversa no cenário 
dos estudos linguísticos, pois envolve entender como, de um 
panorama multilíngue do século XVI ao XVIII, o Brasil passa 
a ter o português como língua hegemônica, sendo esquecido 
que tanto as línguas indígenas (tupi e tupinambá) quanto as lín-
guas gerais amazônica e paulista foram tão importantes no Brasil 
colonial. E mais do que explicar as diferenças dialetais, assunto 
de que a sociolinguística tem se ocupado desde o final dos anos 
1960 no Brasil, a controvérsia gira em torno de como se formou 
o que hoje denominamos “português brasileiro”, ou seja, qual é 
a origem do português falado no Brasil.

Em um primeiro momento, é necessário lembrar que há um 
preconceito generalizado em relação a línguas ágrafas, como as 
indígenas e as africanas. Assim, muitos explicam a hegemonia 
do português por suas qualidades inerentes, considerando que as 
línguas europeias seriam superiores às demais. O português seria 
uma língua estruturada, uma “língua de cultura”, como enfatiza 
Houaiss (1992), enquanto as línguas indígenas, base para as ge-
rais, seriam pobres e incapazes de expressar conceitos abstratos. 
Assim, o esquecimento de que línguas supostamente menos no-
bres foram amplamente usadas no Brasil pode estar relacionado 
à noção, também bastante difundida, de que há uma relação 
entre falar bem e pensar racionalmente. Como a língua é um dos 
elementos que compõem uma identidade nacional, construiu-se 
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uma unidade linguística desde 1500, com base no português trans-
formado na única língua dos brasileiros, desconsiderando a ampla 
difusão, no tempo e no espaço, da língua geral amazônica e da língua 
geral paulista, hegemônicas durante todo o período colonial em par-
tes expressivas do que é hoje território nacional. (Freire, 2004, p. 33) 

Seu silenciamento teria sido tão efetivo que descendentes de 
falantes da língua geral amazônica, passadas duas ou três gera-
ções, ignoram a língua e o uso que seus avós dela fizeram. Freire 
associa esse esquecimento à construção de uma unidade territo-
rial, apagando-se o fato de que foi apenas no segundo semestre 
de 1823 que o Grão-Pará, antes politicamente independente, 
integrou-se ao império. 

O que sabemos ao certo é que o português incorporou um 
número considerável de palavras indígenas. De acordo com Ro-
drigues (1994, p.21), de uma amostra de cerca de mil nomes de 
aves, um terço (350) é oriundo do tupinambá; quanto aos peixes, 
em uma amostra de 550 nomes, quase a metade (225) veio da 
língua indígena; é grande também a quantidade de lugares, de 
plantas, de outros animais e de alimentos com essa origem. Esse 
tipo de contribuição lexical indica que o elemento indígena era 
predominantemente rural, não urbano.

Por outro lado, a contribuição lexical dos africanos foi mais 
marcante em relação a objetos e a manifestações de caráter 
religioso, indicando que atuavam tanto na zona rural quanto 
na urbana. O tráfico foi autorizado em 1549, mas não se sabe 
exatamente quando os primeiros escravos chegaram ao Bra-
sil – João Ribeiro (1954, p.203) informa que sua vinda “deve 
datar pelo menos do ano de 1532”, informação ratificada, com 
a mesma reserva, por Prado Júnior (1971)4 – nem exatamente 

 4 Prado Júnior (1971, p.37) diz: “não se sabe ao certo quando apareceram pela 
primeira vez no Brasil; há quem afirme que vieram já na primeira expedição 
oficial de povoadores (1532)”.
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quantos foram. Sabe-se, entretanto, que, quando os africanos 
chegaram, encontraram um cenário já multilíngue. Com eles, 
numerosas línguas africanas aqui aportaram. Pessoa de Cas-
tro (2006) afirma ser difícil precisar, da quantidade de línguas 
africanas, quais foram faladas por cinco a oito milhões de indi-
víduos trazidos para o Brasil por mais de três séculos. Todos os 
documentos oficiais referentes ao tráfico foram queimados em 
1891, e os relatos existentes sobre a vida dos escravos no Brasil 
não levavam em consideração sua proveniência nem menciona-
vam a língua que falavam. Baseada na hipótese de que o estudo 
do léxico de origem africana utilizado no português pode levar à 
língua que o originou, Pessoa de Castro (2006) buscou evidên-
cias linguísticas para suprir deficiências de informações histó-
ricas. Concluiu que, no Brasil, das línguas da África Ocidental 
(do Senegal à Nigéria), destacaram-se o iorubá e as línguas do 
grupo ewe-fon (ou eve-fon), como ewe (ou jeje), fon (ou dao-
meano), gun e mahi (ou maí) (Pessoa de Castro, 2006, p.105); 
e, da África Banto, território que vai da linha do Equador ao sul 
do continente, predominaram três línguas, o quicongo, o quim-
bundo e o umbundo (Pessoa de Castro, 2006, p.107). Para essa 
pesquisadora, 

as línguas bantos foram as mais importantes no processo de confi-
guração do perfil do português brasileiro, devido à antiguidade e 
superioridade numérica de seus falantes e à grandeza da dimensão, 
no tempo e no espaço, alcançada pela sua distribuição humana no 
Brasil colonial. (Pessoa de Castro 2006, p.108-109)

Inicialmente, os africanos escravizados vieram para trabalhar 
nas grandes propriedades açucareiras do nordeste, substituindo 
os indígenas, depois em variados serviços por todo o território. 
Eles atuaram em todos os ciclos econômicos do Brasil, do sul à 
Amazônia, nas plantações, nas minas, nas atividades extrativis-
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tas. Após a abertura dos portos em 1808, intensificam-se suas 
atividades nos núcleos urbanos. 

Dados sobre a distribuição étnica da população brasileira 
indicam claramente que etnias não europeias predominaram 
no Brasil até o fim do século XIX. Mattos e Silva (2006, p.238) 
retomam dados coletados por outros autores para evidenciar 
que entre 1538 e 1850 cerca de 70% da população era formada 
por africanos, negros brasileiros, mulatos e índios integrados. 
A população não branca decresce entre 1851 e 1890, mas atinge 
expressivos 59%, sendo que, dessa taxa, apenas 2% seriam de 
índios integrados. No final do século XVI, a presença africana 
(42%) se estendia por todas as capitanias e ultrapassava o grupo 
dos indígenas (28%) e o dos de origem europeia (30%). Esses 
dados indicam que a ocupação territorial do Brasil não pode ter 
sido feita pela população branca. Então, a difusão do português 
também teria sido de responsabilidade dos africanos e de seus 
descendentes. Mattos e Silva (2000, p.23) fornece os seguintes 
argumentos para embasar a hipótese: sua presença maciça; sua 
atuação em todos os ciclos econômicos; sua mobilidade geográ-
fica; e as múltiplas funções que exerceram na sociedade urbana 
e rural.

Essa argumentação esbarra em outra questão: qual é a origem 
da vertente popular do português falado no Brasil. De acordo 
com Castilho (2007, p.13), são três as teses mais debatidas pelos 
linguistas: a da “ancianidade de nossa língua”, a da “emergência 
de uma nova gramática do português” e a “crioulística”. A pri-
meira, levantada por filólogos nas décadas de 1950 e 1960, é a de 
que o português brasileiro seria uma continuação do português 
europeu, o que leva muitos a denominarem tese da deriva ou da 
evolução natural, pois as línguas mudariam ao longo do tempo 
seguindo um rumo que lhes é próprio. Essa tese foi parcialmente 
retomada por Anthony Naro e Marta Scherre (2007) que, desde 
a década de 1990, “garimparam” fatos do português europeu 
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para evidenciar que algumas das supostas peculiaridades do 
português brasileiro são encontradas em Portugal. Assim, refu-
tam a hipótese de que a língua que falamos seria o resultado de 
um processo de simplificação. Os dois principais traços anali-
sados, frequentes na fala de brasileiros de todas as regiões, são:

(1) variação da concordância nominal e verbal; por exem-
plo, o uso do plural apenas no determinante do sintagma 
nominal, como em “as roda de madeira”; neutralização, 
ou falta de concordância de pessoa verbal, como em “eu 
fez”; falta de concordância entre sujeito e predicado, 
como “foi os meninos que fez”;

(2) uso frequente de pronomes explícitos na posição de 
sujeito, como em “ele falou”, que também ocorre em ver-
bos com plural explícito (eles falaram) e sem plural explí-
cito (eles falou).

Naro e Scherre (2007) não querem, com seus argumentos, 
insinuar que o português brasileiro e o português europeu trilha-
ram os mesmos caminhos linguísticos; eles querem evidenciar 
que estruturas supostamente brasileiras são utilizadas em Portu-
gal e que a diferença é quanto à frequência do uso, muito maior 
no Brasil, e na distribuição social, aqui amplamente empregadas 
por todas as classes sociais e, em Portugal, apenas no meio rural 
ou por pessoas com pouca ou nenhuma escolarização. Para os 
autores, as origens do português do Brasil são internas, mas uma 
“confluência de múltiplas motivações”, tais como o colapso da 
norma devido a uma situação de menor pressão social, o contato 
com outras línguas, a aprendizagem informal do português, in-
tensificou as mudanças, não a deriva propriamente dita.

A segunda tese é a de que, a partir do século XIX, o português 
brasileiro teria passado a construir uma nova gramática. Tarallo 
(1993b, p.70), ao “esboçar a emergência de uma gramática bra-
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sileira que, ao final do século XIX, mostrava claras diferenças es-
truturais em relação à gramática portuguesa”, apresenta quatro 
grandes mudanças sintáticas para demonstrar a tese. A primeira 
é a preferência pelo sujeito pronominal pleno, com em “eu li”, 
em lugar de “li”. A segunda é em relação às estratégias de rela-
tivização, com o quase desaparecimento da construção padrão, 
como em “este é o homem com quem eu falei ontem”, substituída 
pela variante cortadora, “este é o homem que eu falei ontem” 
ou pela estigmatizada copiadora ou com pronome-lembrete, 
“este é o homem que eu falei com ele ontem”. A terceira refere-se 
à ordem sentencial, com a emergência da ordem rígida do sujeito 
anteposto ao verbo. A quarta mudança, relacionada às ante-
riores, é sobre o padrão sentencial em perguntas que eram, no 
século XVIII, quase categoricamente construídas com o verbo 
antecedendo o sujeito (como em “acabou o doce?”) e passaram 
a ser eminentemente com o sujeito anteposto ao verbo (o doce 
acabou?). Kato (1993) menciona também o empobrecimento 
da morfologia flexional (ele fez, nós fez, eles fez) e a perda do 
sistema de clíticos como objeto (uso de “eu vi ele”, em lugar de 
“eu o vi”). O conjunto das pesquisas realizadas evidenciaria que 
“o que ocorre não é um processo de ‘deterioração da gramática’, 
como pensam os escolarizados pela ótica prescritivista, mas uma 
reorganização interna coerente, uma mudança radical (para-
métrica) na língua” (Kato, 1993, p.19). Essa gramática levaria 
também a construções de tópico, muito comuns na fala, em que 
o enunciado não se inicia com o sujeito, mas com um elemento 
chamado de “tópico”, e é separado do que se segue, o “comentá-
rio”, por uma pausa, como em “o João, eu vi ele ontem”.

Refutada por Naro e Scherre (2007), a terceira tese é a de que 
as características do português brasileiro teriam origem criou-
la. Em situações de contato entre dois grupos que não falam a 
mesma língua, muitas vezes desenvolve-se um pidgin, língua 
de emergência e apenas com funções básicas, porque utilizada 
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exclusivamente nas circunstâncias de contato. Serve às neces-
sidades locais e específicas. Entretanto, quando as relações per-
duram, pode ocorrer a transmissão para uma segunda geração, o 
pidgin se criouliza. O processo de crioulização ocorreu em vários 
lugares do mundo marcados pela escravidão de populações afri-
canas, como os crioulos de base portuguesa em Cabo Verde e São 
Tomé, o crioulo da Jamaica, de base inglesa, o do Haiti, de base 
francesa, o de Curaçao, de base espanhola.

De acordo com Tarallo (1993a), a tese remonta ao século XIX, 
quando Adolpho Coelho alegou a origem crioula do português. 
No final dos anos 1950, teria sido combatida por filólogos de 
prestígio, como Serafim da Silva Neto, Celso Cunha, Antenor 
Nascentes, mas foi retomada por pesquisadores contemporâ-
neos, como Guy (1981, apud Tarallo, 1993a).

Outros linguistas não assumem a tese da crioulização do por-
tuguês propriamente dita, pois consideram que vários fatores 
teriam inibido a formação de um crioulo no Brasil. Dentre eles, 
para Lucchesi (2009), está o fato de a população branca no Brasil 
não ter sido tão reduzida quanto na Jamaica, o que possibilitava 
maior acesso à língua portuguesa, mas o fator decisivo teria sido 
a miscigenação racial. Os mestiços eram em grande número e, 
como tinham possibilidade de ascensão social, tendiam a buscar 
sua integração na cultura do grupo dominante, ou seja, assimilar 
seus padrões linguísticos. O autor explica a formação da atual 
realidade linguística brasileira por uma transmissão linguística 
irregular, ou seja, um aprendizado impróprio de segunda língua, 
que se caracterizaria pela simplificação de estruturas gramati-
cais. Africanos e índios integrados teriam aprendido precaria-
mente o português e um “modelo defectivo de português como 
língua segunda nas gerações seguintes” teria desencadeado o 
processo de formação do atual português em suas “variedades 
populares” (Lucchesi, 2009, p.71). Além disso, “o modelo de 
língua transmitido teria sido constantemente enfraquecido e 
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diluído, devido às renovações sucessivas do contingente de es-
cravos africanos” (Baxter; Lucchesi, 1997, p.72). Assim, ao 
defenderem a origem crioula do português, Baxter e Lucche-
si (1997, p.74) consideram “melhor contemplar a crioulização 
como um processo que pertence a um contínuo de gêneros de 
transmissão” da língua do grupo dominante por parte do grupo 
dominado, que a altera e a simplifica, possivelmente devido à 
influência de sua língua materna.

A linguista Rosa Virgínia Mattos e Silva, seguindo uma 
orientação histórica ou sócio-histórica, defende tese similar, 
fundamentada na demografia histórica e na escolarização. Ba-
seada nos dados acima mencionados, de que entre 1538 e 1850, 
cerca de 30% da população era formada por brancos brasilei-
ros e europeus, os demais 70% adquiriram a língua portuguesa 
“em situação de aquisição imperfeita ou de aprendizagem irre-
gular”, ou seja, “sem nenhum controle normativo-prescritivo” 
da escolarização, fossem eles falantes de línguas indígenas ou 
de línguas africanas (Mattos e Silva, 2006, p.239). Esse grande 
contingente populacional teria, portanto, adquirido o português 
nas circunstâncias da oralidade e seriam responsáveis não só pela 
expansão territorial do Brasil, como também pela concomitante 
difusão do português brasileiro “na sua face majoritária, a po-
pular ou vernácula” (Mattos e Silva, 2006, p.246). Os dados 
sobre alfabetização reforçam o argumento: em 1872, 20% dos 
homens livres eram alfabetizados, enquanto entre os escravos, 
99,9% eram analfabetos. Sem dúvida, havia uma enorme distân-
cia entre a elite letrada e a grande massa de analfabetos.

Para Naro e Scherre (2007, p.67), o uso do termo “criou-
lização” para se referir ao processo de formação do português 
no Brasil é um “equívoco”. Para os autores, a aprendizagem 
de segunda língua em fase adulta que predominou por toda a 
história do Brasil, mesmo antes da chegada dos escravos, ace-
lerou e exagerou “as tendências iniciais durante o processo de 
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nativização da língua portuguesa pelas comunidades das mais 
diversas bagagens culturais” (Naro; Scherre, 2007, p.53). O 
termo nativização é por eles utilizado para se referir à passagem 
de língua não nativa a nativa, não a um processo de simplifica-
ção. Assim, a língua de fora – no caso, a portuguesa – torna-se 
a língua nativa da comunidade, substitui as línguas maternas 
anteriores dos indivíduos. E, de acordo com os autores, o por-
tuguês já teria chegado ao Brasil com as características variáveis 
que pesquisadores como Lucchesi classificam como crioulas ou 
semicrioulas. No Brasil, devido às condições de multilinguismo, 
de aquisição por adultos, a comunidade de fala não sofreu a pres-
são normativa que pesava sobre uma comunidade de fala estável, 
como a de Portugal, e desenvolveu e manteve o uso de formas 
não prestigiadas nas variedades do português europeu. Assim, 
o português brasileiro não seria uma simplificação, não seria 
uma língua com influência africana, seria o “português com suas 
raízes originais, rurais e populares, transplantado para uma terra 
mais fértil e consequentemente com um desenvolvimento mais 
intenso” (Naro; Scherre, 2007, p.181).

Cada uma das teses sobre a origem do português brasileiro 
postula um caminho para explicar suas diferenças em relação ao 
português europeu. Mas todas se referem à vertente popular 
do português falado no Brasil, a língua falada pelo segmento ma-
joritário da população brasileira. Alguns usam a denominação 
“português popular brasileiro” ou “português popular do Bra-
sil”, “norma popular”, outros, “português não padrão”, “portu-
guês subpadrão” ou “português sub-standard”. Essa variedade 
sempre conviveu com a variedade dos contextos oficiais, a das 
elites educadas na Europa. E, certamente, a comunidade que a 
utilizava era reduzida – até a reforma do ensino promovida por 
Pombal, mesmo em Portugal era grande o número de analfabe-
tos. Não foi a norma padrão escrita que veio para o Brasil, mas as 
variedades populares, faladas, que foram mantidas por uma po-
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pulação com pouca escolarização. O Brasil colonial teve poucas 
escolas, poucos letrados, poucos livros, nenhuma imprensa – a 
metrópole não incentivava a aquisição de conhecimento, pois 
uma população mantida na ignorância seria mais fácil de ser 
dominada. Mesmo com a vinda de D. João VI, em 1808, com 
a abertura dos portos e com a criação da Impressão Régia e do 
primeiro jornal brasileiro, a desigualdade impera. Fausto (1994, 
p.237) chega a falar, quando trata do final do século XIX, em 
um abismo separando a elite da grande massa de analfabetos e 
pessoas com pouca instrução formal. Mesmo com a República, 
com a urbanização e o início da industrialização do país, com a 
reformulação e a universalização do ensino, com a criação das 
primeiras faculdades, esse abismo perdura. Pelo menos duas 
variedades do português brasileiro são faladas: as chamadas 
norma culta e norma popular. Como a heterogeneidade é ineren-
te às línguas, alguns pesquisadores apontam para o problema 
de se falar em “português brasileiro”. Oliveira (2001, p.417), 
por exemplo, considera que é uma perspectiva generalizante e 
homogeneizante falar em um “português brasileiro” em opo-
sição a um “português europeu”; operando com um conceito 
homogêneo de “português brasileiro”, estaríamos “muito mais 
no âmbito da construção discursiva de uma ‘língua nacional’”.

Assim, salienta-se, como o fazem Ilari e Basso (2006, p.151), 
que “a uniformidade do português brasileiro é em grande parte 
um mito”. Essa ideia foi formada ao longo do tempo para garan-
tir que o Brasil seria uma nação de dimensões continentais em 
que se falaria uma única língua; mas também se relaciona com 
uma falta de percepção da variação, não apenas a do outro, mas 
a própria, quando se promove uma adaptação aos contextos de 
uso. O mito foi também construído com o auxílio das gramáticas 
e dos dicionários, que tradicionalmente registram apenas a lín-
gua-padrão escrita. Além disso, como observa Tarallo (1993b, 
p.70), “o perfil da nossa gramática brasileira tem sido ditado 
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pela tradição portuguesa e só esse fato torna o vácuo entre língua 
oral e escrita muito mais profundo no Brasil”. 

A variação linguística é fenômeno frequente em toda comu-
nidade de fala. Há, nas línguas, a possibilidade de uso de va-
riantes, ou seja, de diferentes formas para expressar um mesmo 
significado referencial. Um fenômeno linguístico é variável quan-
do há pelos menos duas formas alternativas para se dizer a mesma 
coisa com valor semântico equiparável. Por exemplo, o plural do 
sintagma nominal, composto de um núcleo substantivo obriga-
tório, modificado por um determinante e um adjetivo opcionais, 
é variável em português; a norma-padrão exige a concordância 
redundante, ou seja, a marcação do plural nos três constituin-
tes, como em “os livros antigos”, mas, muitas vezes, a marca de 
plural incide apenas sobre o determinante, como em “os livro 
antigo” ou sobre o determinante e o substantivo, como em “os 
livros antigo”. O uso de uma ou outra variante não é, entretanto, 
aleatório; é influenciado por variáveis que podem ser linguísticas 
(condicionamento das variantes por fatores internos à língua, 
como fonologia, sintaxe, semântica) ou sociais (condicionamento 
por fatores externos à língua, como escolaridade, classe social). 
Os estudos sociolinguísticos desenvolvidos no século passado 
evidenciaram que não há variação livre, ou seja, há sempre condi-
cionamento determinando a escolha de uma ou de outra variante. 

As variantes podem conviver por curtos ou longos períodos 
de tempo, mas uma mudança só se completa quando uma das 
formas deixa de ser usada. Do ponto de vista linguístico, todas 
as variantes são legítimas, mas, do ponto de vista social, há ava-
liação. Em geral, a sociedade avalia positivamente a variante 
padrão, que passa a ser considerada de prestígio, enquanto as 
variantes não padrão, as que não estão descritas nas gramáticas, 
são socialmente estigmatizadas. 

Há diferentes manifestações da variação: a diacrônica, rela-
cionada ao tempo; a diatópica, dependente da região geográfica; 
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a diastrática, relativa a estratos sociais; e a diamésica, referente 
ao meio em que se utiliza a língua. 

A variação diacrônica é a que ocorre no decorrer do tempo 
e pode afetar todos os níveis: ortográfico, lexical, morfológico, 
sintático, semântico e pragmático. Os falantes mais idosos de 
uma língua percebem prontamente a lexical, quando as gerações 
mais jovens não mais entendem expressões que lhes pareciam 
corriqueiras. Mas há casos de variação diacrônica que não são 
tão facilmente percebidos, como “você”, palavra que tem como 
origem a expressão de tratamento “Vossa Mercê”, que se trans-
formou em “Vosmecê” e que hoje é um pronome pessoal usado 
no Brasil em lugar do pronome de segunda pessoa “tu”, em vá-
rias regiões.

Mas essa já é outra manifestação da variação: a diatópica. 
No Brasil, temos diferenças lexicais, morfossintáticas e fono-
lógicas associadas a regiões geográficas distintas. Ilari e Basso 
(2006, p.167-169) descrevem vários traços que diferenciam a 
pronúncia de falantes de diferentes regiões, como as diferentes 
realizações do “r”, do “t” e do “d”, assim como fatos de caráter 
morfossintáticos, como o uso ou omissão de artigos definidos 
antes de nomes próprios, o uso de “tu” ou “você” para expressar 
a segunda pessoa, e a tendência à omissão do pronome reflexivo 
com verbos pronominais (como em “eu penteei” em lugar de 
“eu me penteei”).

O estudo sistemático da variação diatópica no Brasil está 
sendo realizado por uma grande equipe de pesquisadores vin-
culados ao Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), que se 
encontra na fase final de levantamento de dados e contava, em 
2012, com a pesquisa finalizada em vinte estados. De acordo 
com Cardoso e Mota (2012, p.859), um dos objetivos do projeto 
ALiB é oferecer, a pesquisadores e pedagogos, subsídios para 
o aprimoramento do ensino do português e para uma melhor 
interpretação do caráter multidialetal do país. Outro objetivo é 
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fornecer dados que permitam a autores de livros didáticos a ade-
quação de seus trabalhos à realidade de cada região, e a profes-
sores uma reflexão sobre a variação que lhes permita encontrar 
meios de levar os estudantes ao domínio de uma variante tida 
como culta, sem desprestigiar sua variante de origem.

Alguns estados já foram mapeados e seus atlas regionais, pu-
blicados: Bahia (1963), Minas Gerais (1977), Paraíba (1984), 
Sergipe I (1987), Paraná (1990), Região Sul (2002), Pará (2004), Ser -
gipe II (2005), Mato Grosso do Sul (2007), Ceará (2010). Esses 
atlas mostram que não há limites políticos para o uso de deter-
minadas variantes linguísticas; por exemplo, em Minas Gerais 
identificaram-se três falares, um “baiano”, um “paulista” e 
um “mineiro” (Zágari, 1998, 2005). As linhas virtuais que di-
ferenciam o uso de uma ou outra variedade são denominadas 
isoglossas e elas são traçadas combinando-se feixes de traços mor-
fológicos, fonológicos e lexicais, evidenciando uma relativa ho-
mogeneidade de uma comunidade linguística em relação a outras. 

O perfil dos informantes do projeto ALiB procura atender 
a questões espaciais; outras pesquisas concentram seu mapea-
mento em grupos socioeconômicos, ou seja, trata-se da variação 
diastrática. A maior parte dos estudos trabalham com dados 
relacionados tanto à renda familiar quanto à escolaridade, e in-
cluem informantes do sexo masculino e feminino de diferentes 
faixas etárias. Tendo em vista que os fatos fonológicos e os mor-
fofonológicos são mais facilmente sistematizáveis, os estudos 
desse tipo de dado têm sido os mais desenvolvidos no Brasil. 

Quando se trata de escolaridade, no Brasil, verifica-se que 
o abismo mencionado acima em relação ao século XIX não foi 
superado. Os dados do Mapa do analfabetismo no Brasil (Brasil, 
s.d.), publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), são aterradores. Se a taxa de analfabetismo 
saiu do patamar de 65,3% em 1900 para chegar a 13,6% em 2000, 
os números absolutos subiram de cerca de 6 milhões para 16 
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milhões, considerando-se a população de 15 anos ou mais. Se 
levarmos em conta que o analfabeto funcional é aquele que não 
concluiu as quatro primeiras séries do ensino fundamental, esse 
número passou a 30 milhões, em 2000. Nesse mesmo ano, cerca 
de 350 mil pessoas concluíram o terceiro grau, de acordo com o 
Censo da Educação Superior (Brasil, 2009a). Ainda que esse nú-
mero tenha mais que dobrado, chegando a cerca de 750 mil em 
2007, a desigualdade é evidente, especialmente se considerar-
mos que, de acordo com o Censo Escolar de 2012 (Brasil, 2013), 
mais de 56 milhões de pessoas com mais de 18 anos não frequen-
tavam a escola e não tinham o ensino fundamental completo. 

Essa disparidade em termos educacionais se reflete na lin-
guagem, pois se constata uma grande diferença entre a chama-
da norma culta, falada pela população de maior escolaridade e 
renda mais alta, e o português popular brasileiro, falado pela 
faixa menos escolarizada e com renda mais baixa. Os dois seg-
mentos têm sido estudados pela sociolinguística, abordando 
tanto a modalidade escrita quanto a falada. 

E a variação relacionada aos diferentes meios, o escrito e o fa-
lado, é denominada variação diamésica. Como a escrita é planeja-
da e pode ser corrigida antes de ser tornada pública, tende a estar 
mais próxima da norma-padrão ou língua-padrão, em situações 
formais. Faraco (2002, p.40) traça a distinção entre norma culta, 
entendida como a norma linguística praticada em determinadas 
situações por grupos sociais relacionados com a cultura escrita, e 
norma-padrão. Como a cultura escrita, associada aos grupos que 
controlam o poder social e por eles historicamente legitimada, 
tende à unificação e à estabilização linguística, à neutralização 
da variação e ao controle da mudança, o resultado é uma norma 
estabilizada, a norma-padrão ou língua-padrão. Bagno (2003) 
estabelece distinção similar, mas o modelo idealizado de língua é 
nomeado por ele como “norma-padrão”; “norma”, no caso, re-
fere-se à prescrição, à regra a ser seguida. Para evitar a relação de 
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antonímia entre norma culta e norma inculta ou popular, o autor 
prefere o termo “norma de prestígio”, salientando que o prestí-
gio é social, e emprega a expressão “variedade estigmatizada”.

A língua-padrão é a língua fixada pelas gramáticas e resulta em 

uma atitude purista e normativista que vê erros em toda parte e 
condena qualquer uso – mesmo aqueles amplamente correntes na 
norma culta e em textos de nossos autores mais importantes – de 
qualquer fenômeno que fuja ao estipulado pelos compêndios gra-
maticais mais conservadores. (Faraco, 2002, p.43) 

A norma prescritiva não é a língua, mas uma de suas des-
crições; diferentemente das feitas por linguistas, é a descrição 
associada a juízos de valor, à boa linguagem, ao falar ou escre-
ver supostamente corretos. Mas, como se trata da norma que é 
ensinada na escola, acaba por funcionar como parâmetro para a 
realização culta da língua e, como consequência, funciona como 
fator de discriminação e exclusão sociocultural, via preconceito 
linguístico.

Estudos realizados no âmbito do Projeto Gramática do Por-
tuguês Falado, iniciado no final dos anos 1980, assim como pes-
quisas desenvolvidas por sociolinguistas, no entanto, indicam 
que a norma culta falada não é a norma-padrão. Scherre (2005, 
p.19-20) fornece vários exemplos de que, na modalidade falada, 
“mesmo pessoas escolarizadas deixam de colocar todas as for-
mas de plural em construções diversas”. 

Ainda que, na escrita, haja maior monitoramento que na 
fala, vários autores (Faraco, 2002; Scherre, 2005; Bagno, 2003) 
fornecem exemplos de fenômenos frequentes na fala culta que 
se manifestam também na escrita, em contextos em que não 
se esperaria sua presença, como nos jornais Folha de S.Paulo, 
Jornal do Brasil, Correio Braziliense, O Estado de S. Paulo. Ape-
sar disso, lemos, na Folha de S.Paulo, em uma coluna editorial 
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assinada por Roberto Dias (2013, p.A2), secretário-assistente 
de redação, que “quem sintoniza o rádio hoje no Brasil pode 
achar que os plurais foram abolidos da língua portuguesa” e 
que “parece ter sido implantada uma novíssima gramática, que 
desconhece fronteiras de gênero musical e regras de conjuga-
ção verbal”. Seus exemplos incluem “as minas pira”, “liga nóis 
canta assim”, “traz bebida pras gatona, deixa elas malucona”, 
“o novinha, vem com nóis, nóis damo condição”. Conservador, 
lamenta ter ficado longe a época em que a música “produzia 
exemplos escolares”. 

Dias equipara a língua ao padrão das gramáticas e deixa im-
plícito que apenas esse padrão deve entrar na escola e ser ouvido 
no rádio. Parece ignorar o fato de que a língua é uma ativida-
de social relacionada a identidades e que os autores das letras 
mencionadas apenas dão voz às formas constitutivas de sua 
formação, do grupo social a que pertencem, ao qual aderem e 
por ele são consagrados. O paulista Adoniran Barbosa, filho 
de imigrantes italianos, desde os anos 1950, introduzia em suas 
letras sua marca identitária, usando formas bastante semelhan-
tes às execradas por Dias; no famoso “Samba do Arnesto”, por 
exemplo,5 encontramos formas como “nóis fumo mas não en-
contremo ninguém” e “da outra veiz nóis num vai mais”.

O jornalista não se limita a praticar o preconceito linguístico 
dizendo que as músicas promovem “atentado à sintaxe”, ani-
quilam “a conjugação do verbo”; ele também traça uma relação 
entre a maneira (pobre?) como os autores escrevem e seus dotes 
cognitivos, ao lembrar que “o filósofo Wilhelm von Humboldt 
dizia que a linguagem espelha o pensamento”. Uma relação ile-
gítima entre construções linguísticas e as pessoas que as empre-
gam é naturalizada, desqualificando uma parcela majoritária da 

 5 Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/adoniran-barbosa/samba-
-do-arnesto.html>. Acesso em: dez. 2013.
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população brasileira que tem acesso restrito à educação formal 
de qualidade, ou seja, à cultura letrada. Valoriza-se o que vem de 
uma minoria dominante que apenas conserva a estrutura 
de exclusão implantada no Brasil colônia e preserva o abismo 
acima mencionado entre letrados e não letrados. Materializa-se, 
com o exemplo de preconceito linguístico, o que Gnerre (1985) 
denunciava: uma variedade “vale” o que “valem”, na sociedade, 
os seus falantes, ou seja, uma variedade linguística é avaliada em 
relação ao tipo de poder e autoridade que seus falantes mantêm 
nas relações econômicas e sociais. 

O preconceito, social, religioso, racial, relaciona-se estreita-
mente à não aceitação da diferença. Ainda que a sociedade brasi-
leira esteja se abrindo para a alteridade, o preconceito linguístico 
está nela fortemente arraigado, fruto do conservadorismo e da 
intolerância em relação à variação e à mudança. Um dos desafios 
da contemporaneidade é o reconhecimento e a aceitação, não 
apenas da heterogeneidade do português, mas também de mui-
tas outras línguas que foram e são faladas no Brasil.

Oliveira (2000) estima que as comunidades de imigran-
tes e de seus descendentes falem cerca de trinta línguas. Hoje 
elas podem ser utilizadas até na imprensa, mas nem sempre 
foi assim. Do mesmo modo como Pombal reprimiu o ensino 
em línguas gerais e indígenas, a política nacionalista do Estado 
Novo instaurado por Getúlio Vargas gerou a proibição do uso de 
línguas estrangeiras em escolas e em instituições fundadas por 
grupos de imigrantes, especialmente os alemães, os italianos e 
os japoneses. Interditou-se a fala de língua estrangeira no Brasil 
em nome de uma suposta unificação nacional, com o intuito de 
forjar uma identidade homogênea para a população do Brasil. E 
o multilinguismo foi, mais uma vez, reprimido. 

Além das línguas trazidas pela imigração, temos as chama-
das línguas autóctones, as línguas indígenas. Rodrigues (2006, 
p.153) calcula que, na contemporaneidade, as nações indígenas 
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do país falem cerca de 189 línguas.6 Muitas delas são faladas por 
populações reduzidíssimas e é pouco provável que sobrevivam. 
O fato é lamentável, mas não surpreende, pois foi apenas com 
a Constituição de 1988 que se assegurou aos povos indígenas o 
direito às suas línguas no sistema escolar. Entretanto, de acordo 
com relatório do Inep (Brasil, 2009), apenas em 1999 a categoria 
“escola indígena” foi regulamentada, com o intuito de garantir 
a especificidade do modelo de educação intercultural e bilíngue. 
A escola, que foi um dos principais instrumentos de negação da 
diversidade linguística e de imposição do português como língua 
nacional, pode passar a ter um papel importante na manuten-
ção da diversidade linguística no Brasil. Dois relatórios sobre 
a educação indígena, um baseado no Censo Escolar de 2005 
(Brasil, 2007), outro no Censo Escolar de 2008 (Brasil, 2009), 
evidenciam que há longo caminho a percorrer, antes de se come-
morar a criação das escolas indígenas. Os dados levantados mos-
tram que, de 2.698 escolas, atendendo a cerca de 200 mil alunos, 
1.783 têm o ensino bilíngue e 128 ministram as aulas somente 
em língua indígena. Nas demais, 787, o ensino é ministrado 
apenas em português, tanto em comunidades que perderam suas 
línguas e hoje o português é sua língua, quanto em comunidades 
que falam sua língua no cotidiano, mas não nas atividades esco-
lares. A quase totalidade das matrículas é no ensino fundamen-
tal e infantil, pois não atinge 6% a taxa de matrículas no ensino 
médio. Isso significa que, se o aluno quiser dar continuidade a 
seus estudos, terá que se deslocar de seu ambiente. 

Os maiores problemas enfrentados parecem estar em relação 
ao material didático e à formação dos professores. Apenas 38,4% 
(1.035) das escolas contam com material didático especialmente 
elaborado para alunos indígenas. Um dos desafios do ensino 

 6 Rodrigues (1994, p.18) calculava que fossem por volta de 170 as línguas indí-
genas faladas no Brasil.
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bilíngue ou em língua indígena é o desenvolvimento de material 
específico para esse fim, especialmente ao se considerar que algu-
mas línguas não foram suficientemente descritas ou não possuem 
escrita. Quanto aos professores, dos cerca de 11 mil que atuam 
nas escolas, apenas 40% são licenciados e 38% cursaram apenas o 
ensino fundamental, nem sempre completo. Assim, a preparação 
de material didático e a formação de professores são prioritárias.

O maior desafio, entretanto, é social. O hiato de 11 anos 
entre assegurar às nações indígenas, na Constituição, o direito às 
suas línguas e a regulamentação da educação indígena indica que 
a sociedade não está preocupada com a questão e que a morte de 
línguas não é problema. A ideia de que são línguas menores, de-
sarticuladas, parece estar arraigada no imaginário do brasileiro, 
pleno de enunciados preconceituosos para com a diferença.

A mesma sociedade que apagou de sua memória as outras 
línguas faladas no Brasil, que encara com preconceito as varie-
dades menos prestigiadas do português, parece não querer ser 
lembrada de que há heterogeneidade interna. Pelo menos em 
relação à língua, no imaginário das elites, a diferença pressupõe 
inferioridade.

O episódio bíblico da torre de Babel relata que a tribo dos 
Shem decidiu, totalitariamente, erguer uma torre para chegar 
aos céus e impor sua língua e sua razão a todos os povos. Deus, 
entretanto, interrompeu a construção e instituiu a diversidade 
de línguas. Assim, ao mesmo tempo em que deu o presente da 
heterogeneidade, barrou a possibilidade do imperialismo lin-
guístico: os Shem não podiam mais impor sua língua, nem o seu 
sentido como o único. A monstruosa homogeneidade linguísti-
ca, acompanhada da negação ou do desconhecimento do outro, 
foi barrada. Para Niranjana (1992, p.144), entretanto, a inter-
venção “iniciou a violência cultural”, pois se uma língua não é 
imposta, os sentidos são determinados pelo mais poderoso, os 
valores são atribuídos pelos dominadores.
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