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3  A transmissão linguística irregular

Dante Lucchesi

Alan Baxter

O conceito de transmissão linguística irregular é aqui tomado para designar
amplamente os processos históricos de contato maciço entre povos falantes de
línguas tipologicamente diferenciadas, entre os séculos XVI e XIX, em decorrência
da ação do colonialismo europeu na África, Ásia, América e Oceania. Nas diversas
situações de dominação que se constituíram nesse contexto histórico, a língua do
grupo dominante, denominada língua de superstrato ou língua-alvo, se impõe,
de modo que os falantes das outras línguas, em sua maioria adultos, são forçados
a adquiri-la em condições bastante adversas de aprendizado, em função de sua
sujeição e marginalização. As variedades de segunda língua que se formam nessas
condições, mais ou menos defectivas consoante as especificidades de cada contexto
histórico, acabam por fornecer os modelos para aquisição da língua materna para
as novas gerações de falantes, na medida em que os grupos dominados vão
abandonando as suas línguas nativas.

Tal processo de nativização da língua dominante ocorre de maneira irregular
no sentido de que os dados linguísticos primários de que as crianças que nascem
nessas situações dispõem para desenvolver a sua língua materna provêm
praticamente de versões de segunda língua desenvolvidas entre os falantes adultos
das outras línguas, que apresentam lacunas e reanálises em relação aos seus
mecanismos gramaticais. Tal processo diferencia-se da situação de transmissão
geracional normal das línguas humanas, em que as crianças dispõem de dados
linguísticos mais completos fornecidos pela língua materna dos seus pais. Dessa
forma, o processo de transmissão linguística irregular pode conduzir à formação
de uma língua historicamente nova, denominada língua crioula, ou à simples
formação de uma nova variedade histórica da língua de superstrato, que não deixa
de apresentar processos de variação e mudança induzidos pelo contato entre línguas.

Este capítulo está estruturado da seguinte maneira. Na seção 3.1 é feita
uma descrição do processo de formação de variedades linguísticas em situações de
contato entre línguas massivo, radical e abrupto, visto como um processo que
conjuga dois movimentos: a erosão e a reestruturação gramatical. Na seção
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seguinte, são apresentados os condicionamentos sociais de tal processo. Já na
seção 3.3 são detalhadas as características estruturais das línguas que se formam
em tais situações de contato, contrastando as características das línguas pidgins
com as das línguas crioulas. A seção 3.4 tem por objeto dois processos cruciais na
reestruturação estrutural ocorrida em situações de transmissão linguística
irregular: a gramaticalização e a transferência funcional. A natureza crioula de
uma variedade linguística é discutida na seção 3.5, e a concepção da transmissão
linguística irregular como um processo variável, o que se ajusta bem à compreensão
da formação das variedades populares do português do Brasil em um contexto
multilíngue, é o tema da seção que fecha este capítulo.

3.1  A formação de variedades linguísticas
em situação de contato como um continuum
de erosão e reestruturação gramatical

Quando uma população de adultos, falantes de línguas diferenciadas e
mutuamente ininteligíveis, é forçada a adquirir uma segunda língua (L2)
emergencialmente em função de relações comerciais e/ou de sujeição, a variedade
dessa língua-alvo (LA) que se forma apresenta uma forte redução em sua estrutura
gramatical, já que só os elementos essenciais, necessários ao preenchimento das
funções comunicativas básicas, são mantidos. Essa redução na estrutura gramatical
da língua deve-se:
(i) à dificuldade de acesso dos falantes das outras línguas aos modelos da LA,

sobretudo nas situações em que o grupo dominante é numericamente muito
inferior aos falantes das outras línguas;

(ii) ao fato de os falantes das outras línguas serem, em sua grande maioria,
adultos, o que faz com que esses falantes não possam contar com os
dispositivos inatos que atuam naturalmente no processo de aquisição da
língua materna;

(iii) à ausência de uma ação normatizadora, ou seja, de uma norma ideal que
oriente e restrinja o processo de aquisição da LA, já que esse processo tem
seus objetivos circunscritos aos intentos comunicativos.

Dessa forma, o resultado desse contato linguístico massivo e abrupto é a
coletivização de um conjuto reduzido de itens lexicais que cada falante das outras
línguas manipula com base na sua competência linguística nativa, o jargão. O
prolongamento da situação social de contato faz com que o jargão vá assumindo
progressivamente novas funções na rede de interação linguística, ao tempo em
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que se vai convertendo em modelo para a aquisição da língua materna dos
descendentes dos falantes das outras línguas. Na medida em que o jargão, por
suas limitações estruturais, é incapaz de atender às demandas decorrentes dessa
expansão funcional, é preciso que haja também um incremento da sua estrutura
gramatical, em um processo que se dá em torno da dialética entre a expansão
funcional e a expansão gramatical, em função do desenvolvimento de uma rede de
relações sociais e linguísticas que vão dar forma a uma nova comunidade de fala. A
variedade linguística que se desenvolve em tal situação de contato é, portanto,
fruto desse processo que conjuga dois movimentos:
(i) a erosão gramatical da LA, que, nos processos mais radicais de contato,

pode levar à eliminação de todo o seu aparato gramatical no momento inicial
de sua aquisição como segunda língua por falantes adultos; e

(ii) a recomposição gramatical dessa(s) variedade(s) defectiva(s) de segunda
língua, que ocorre em função do estabelecimento da rede de relações sociais
que vai dar ensejo à formação de uma nova comunidade de fala.

A compreensão de tal processo histórico de contato entre línguas radical e
abrupto tem-se desenvolvido em torno das seguintes questões crucias:
(i) De que maneira a estrutura linguística é afetada, tanto no processo de erosão,

quanto no processo de reestruturação gramatical?

(ii) Quem são os principais agentes desse processo? Os adultos, que recorrem
ao repertório gramatical de sua(s) língua(s) nativa(s) para reestruturar
gramaticalmente o código de comunicação emergencial? Ou as crianças,
que criam uma língua nova a partir de um input muito precário em função
dos dispositivos inatos da Gramática Universal que atuam no processo de
desenvolvimento da língua materna?

(iii) Como esse processo é determinado por condicionamentos sociais, tais como:
proporção numérica entre os membros do grupo dominante e dos grupos
dominados, taxa de natalidade dos grupos dominados, grau de heteroge-
neidade linguística dos grupos dominados, nível de inserção/marginalização
social dos falantes dos grupos dominados e seus descendentes, etc.?

Não obstante a importância dessa formalização esquemática para a
compreensão do processo, as análises não podem perder de vista a sua grande
variabilidade decorrente da combinação de todas as variáveis sociais envolvidas.
Nesse sentido, até mesmo a ordem linear dos processos de erosão e reestruturação
gramatical que figura em sua formalização não corresponde à realidade do processo
em si, pois desenvolvimentos recentes na pesquisa sobre a aquisição de segunda
língua (ASL) têm demonstrado que, em situações adversas, os falantes adultos
tendem a desenvolver estágios aproximativos da LA, denominados interlíngua,
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que não se caracterizam apenas por um processo de simplificação dessa língua,
mas sobretudo pela criação ou desenvolvimento de um meio básico de comunicação
verbal, no qual ocorrem transferências de dispositivos funcionais das línguas
nativas dos adquirentes, bem como processos de reanálise dos mecanismos
gramaticais da LA.

Isso não nega que a simplificação seja uma característica essencial da ALS
em tais contextos (SIEGEL, 2008; KLEIN; PERDUE, 1997). Nesse sentido, deve-
se destacar, em primeiro lugar, que mecanismos gramaticais mais abstratos e sem
valor referencial1 são normalmente eliminados, do mesmo modo os falantes adultos
teriam maior dificuldade em adquirir mecanismos gramaticais da LA que estivessem
ausentes em sua língua nativa, bem como fixar os parâmetros da LA distintos dos
da sua língua (I. ROBERTS, 1999). No plano da Teoria da Gramática, a questão
que se tem colocado é: qual o nível de acesso dos falantes adultos aos dispositivos da GU
nos processos de ASL?2 No caso de uma resposta negativa, esses falantes só teriam
acesso aos dispositivos gramaticais e aos parâmetros fixados em sua língua nativa,
de modo que a reestruturação gramatical assentaria nas transferências gramaticais
da(s) língua(s) dos grupos dominados, denominadas línguas do substrato, para a
variedade de L2 que se forma na situação de contato, bem como em processos de
reanálise e relexificação (LUMSDEN, 1999a entre outros). Essa abordagem coloca
os adultos como os agentes centrais do processo de reestruturação gramatical da
variedade linguística que se forma na situação de contato, denominado processo
de expansão do pidgin (MÜHLHÄUSLER, 1986; SIEGEL, 2008, p. 56-62), pois
essa variedade de L2 que se desenvolve em situações de contato massivo e radical
é tradicionalmente denominada pidgin. Nesse sentido, deve-se destacar que o pidgin,
que não é a língua materna da maioria dos seus falantes,3 constitui uma variedade
linguística qualitativamente distinta da LA, sendo inintelígivel para os falantes
monolíngues dessa língua. Não obstante a sua simplificação intrínseca, o pidgin
pode alcançar uma estruturação gramatical semelhante à das línguas naturais, no
ápice de seu processo de expansão, configurando o que se chama de pidgin
expandido (MÜHLHÄUSLER, 1986).

Para que ocorra a pidginização é crucial que os falantes dos grupos
dominados utilizem a(s) variedade(s) de L2, não apenas em seus contatos com os
falantes do grupo dominante, mas sobretudo para se comunicarem entre si, no
que Whinnom (1971) chamou de hibridização terciária. Nessa interação verbal

1 Esses mecanismos correspondem, grosso modo, ao que Chomsky (1995) definiu como
mecanismos não interpretáveis na interface semântica.

2 Cf. I. Roberts (2007, p. 384-389).
3 Cf. Muhlhäusler (1986, p. 5): “As línguas pidgins por definição não têm falantes nativos” (traduzido

do original).
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dos indivíduos dos grupos dominados, ocorre uma negociação em torno das soluções
gramaticais empregadas para a formação de frases a partir do vocabulário básico da
LA compartilhado por eles, e as estruturas gramaticais do pidgin vão se formando,
na medida em que sejam consagradas pelo uso, dentro da rede de relações sociais
que também se vão formando nessa comunidade emergente. Dessa forma, o pidgin
vai se expandindo, na medida em que as regras gramaticais empregadas no seu uso
são chanceladas dentro de uma rede de relações sociais historicamente determinada.
No plano sócio-histórico, os pidgins tendem a desenvolver-se nos casos em que os
grupos do substrato são mantidos em seu universo cultural de origem e conservam
o uso de suas línguas nativas.

Nesse sentido, os pidgins emergem em situações de acentuado multilin-
guismo, como ocorreu em Papua-Nova Guiné, onde o tok pisin se desenvolveu nos
últimos duzentos anos. Mais recentemente, variedades pidginizadas do inglês têm
emergido em cidades africanas, particularmente na Nigéria.

A existência desses pidgins expandidos comprova que a reestruturação
gramatical da variedade que se forma na situação de contato pode ocorrer
independentemente da sua nativização, no que é tradicionalmente definido como
crioulização.4 Contudo, há toda uma corrente da crioulística para a qual a
reestruturação gramatical depende crucialmente da crioulização (BICKERTON,
1981, 1984, 1988, 1999). Essa abordagem focaliza contextos sócio-históricos bem
distintos, constituídos em torno de grandes empreendimentos agroex-portadores,
denominados plantations. Nesses contextos, os falantes do substrato seriam
retirados do seu universo social de origem e desarticulados cultural e
linguisticamente, de modo que não seriam capazes de transmitir suas línguas
nativas aos seus descendentes.5

Esse conjunto de características constituiria, segundo Bickerton (1999), a
situação prototípica para a crioulização rápida, ocorrida no espaço de uma geração;

4 Cf. o parâmetro adotado por De Camp (1971, p. 16) para definir língua crioula, como “a língua
nativa da maioria de seus falantes” (traduzido do original), em oposição ao pidgin (cf. nota 2).

5 Observações de campo realizadas pelos autores deste capítulo na Ilha de São Tomé, na África
Ocidental, entre os descendentes de trabalhadores braçais trazidos do continente, no início do
século XX, para trabalharem em grandes plantações de café e cacau, sugerem que a transmissão
das línguas nativas do segmento do substrato se dá de maneira variada, podendo atingir indivíduos
até da terceira ou quarta geração de nascidos na situação de contato (mesmo que apenas na forma
de um conhecimento passivo). Isso não impede que, desde a primeira geração, os novos nascidos
adquiram simultaneamente a LA através do modelo defectivo dos pais. Pelo contrário, o que se
observa através das gerações é o fortalecimento da transmissão da língua socialmente hegemônica
e um progressivo enfraquecimento da transmissão das línguas nativas do substrato, até o seu
total desaparecimento. S. Roberts (2005) demonstra que, também no Havaí, a primeira geração
nascida na ilha de trabalhadores de engenho contratados aprendeu as línguas ancestrais. Nesse
caso, foi só com a geração seguinte, monolíngue, que as estruturas do crioulo foram fixadas.
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uma situação sociolinguística que não possibilitaria o desenvolvimento gramatical
do pidgin. Desse modo, as crianças que iam nascendo nas sociedades de plantation
em formação dispunham, para o desenvolvimento de sua língua materna, de um
input praticamente desprovido de estrutura gramatical. A teorização de Bickerton
acerca do processo de crioulização assenta fundamentalemnte nas suas observações
de campo feitas no Havaí.

O Havaí foi o cenário de um dos mais recentes processos de crioulização de
que se tem notícia, em função do surto de desenvolvimento da cultura da cana-de-
açúcar ocorrido no final do século XIX, provocando o afluxo de muitos trabalhadores
braçais provenientes do Japão, da China, da Coréia, das Filipinas, de Portugal e de
Porto Rico. Esses trabalhadores, em sua grande maioria já adultos, adquiriram o
inglês de forma bastante precária, adaptando um parco vocabulário de palavras
inglesas às estruturas de suas línguas nativas. Essa linguagem emergencial passou
a ser o meio do intercurso verbal desses imigrantes, dando origem ao pidgin inglês
do Havaí. Esse pidgin, com uma estrutura gramatical incipiente, diferia bastante da
língua materna dos descendentes desses imigrantes que, não era o pidgin, nem o
inglês, mas uma língua que, embora exibindo um léxico majoritariamente inglês,
possuía uma gramática qualitativamente distinta da gramática da língua inglesa,
com sistemas originais de artigos, de marcadores de tempo, modo e aspecto e de
orações relativas, entre outras estruturas que Bickerton afirmou estarem ausentes
no pidgin.6 Essa gramática nova, a do crioulo inglês do Havaí, não era também uma
mera colagem de estruturas gramaticais do chinês, do japonês ou do português,
ou seja, das outras línguas envolvidas na situação de contato. Portanto, a gramática
que teria emergido no processo de crioulização só poderia ser o resultado dos
mecanismos atuantes no processo de aquisição da língua materna, que Bickerton
(1981, 1984, 1988) denominou Bioprograma da Linguagem.

Em linhas gerais, essas seriam as formalizações existentes acerca da situação
arquetípica dos processos consensualmente definidos como de pidginização e
crioulização. Entretanto, os processos históricos de contato entre línguas são
altamente variáveis em termos de seus parâmetros sociodemográficos e etno-
linguísticos. Desse modo, pode-se pensar que, durante o período de expansão
funcional/gramatical da nova variedade linguística, seja na pidginização, seja na
crioulização –– e mesmo depois, no chamado continuum post-crioulo (WINFORD,
2003) ––, os processos de incorporação de dispositivos gramaticais das outras
línguas e de reestruturação original da gramática sofrem uma concorrência dos

6 Para Bickerton (1999, p. 70, nota 21), “em todo o período do estágio de jargão do pidgin no Havaí
(aproximadamente, 1880-1920), não se desenvolveu, entre os adultos, qualquer representação de
flexão, qualquer encaixamento de oração, qualquer sintagma complexo [...] ou qualquer outro
índice de que eles tinham acesso a uma estrutura hierarquizada” (traduzido do original).
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modelos da língua do superstrato que é mais ou menos intensa e determinante,
conforme cada caso histórico particular (SIEGEL, 2008, p. 53-56). Daí a importância
de se pensar o contato entre línguas nos termos mais amplos de um processo de
transmissão linguística irregular, e não nos termos estritos das situações típicas
de pidginização e/ou crioulização.

Nas situações típicas de pidginização/crioulização, o difícil acesso dos falantes
das outras línguas aos modelos da LA mantém-se, geralmente, durante todo o
período de formação da nova entidade linguística, que pode se tornar a LA para os
novos falantes que ingressam na comunidade.7 Portanto, a expansão gramatical
dessa variedade linguística que se forma na situação de contato decorre principal-
mente dos processos de reestruturação original da gramática e da transferência de
estruturas provenientes das línguas do substrato.

Porém, se o acesso dos falantes das outras línguas (e, principalmente, dos
seus descendentes) aos modelos da LA aumenta com a continuidade da situação
social que originou o contato, vai-se estabelecendo uma espécie de ideal normativo,
na medida em que as formas da LA gozam de um maior prestígio social. Em tais
contextos, os modelos da língua do grupo dominate tendem a suplantar os processos
de transferência de estruturas das outras línguas e/ou de reestruturação original
da gramática. O resultado, então, pode não ser a formação de um sistema linguístico
muito distinto da LA, mas uma nova variedade histórica dessa língua que não
deixa de apresentar certas características decorrentes do processo de transmissão
linguística irregular que ocorreu com a sua socialização/nativização entre os falantes
das outras línguas e seus descendentes. De qualquer forma, assim como na definição
dos processos de pidginização/crioulização, a definição dos processos de transmissão
linguística irregular deve conjugar os fatores linguísticos e psicolinguísticos com
os fatores de natureza sócio-histórica.

3.2 Parâmetros sócio-históricos

No plano sócio-histórico, a situação que é considerada típica para a
emergência de línguas pidgins e crioulas é aquela do deslocamento forçado de
populações para um contexto geográfico e cultural distinto do seu contexto original.
Tais processos ocorreram, de forma mais significativa e dramática, na história
ocidental, entre os séculos XVI e XIX, durante o período da expansão colonial
européia sobre os demais continentes, particularmente o continente americano,

7 Deve-se ter em mente que as sociedades de plantation eram alimentadas no continente americano
por um fluxo contínuo de escravos africanos trazidos pelo tráfico negreiro (cf. capítulo 1 deste
livro).
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denominado, então, o Novo Mundo. Nesse continente, os colonialistas europeus
necessitavam de mão de obra para implementar os seus empreendimentos
agroexportadores e de mineração. Diante da resistência cultural dos ameríndios
ao trabalho forçado, os colonialistas encontraram na escravidão africana um meio
mais eficaz –– e muito lucrativo –– de atender à enorme demanda de mão de obra
do empreendimento colonialista.

A óbvia falta de controle sobre o tráfico negreiro não permite definir com
precisão o número de indivíduos transportados –– as estimativas variam entre 9 e
15 milhões quanto ao número de africanos trazidos para a América entre os séculos
XVI e XIX. Todo esse contingente era proveniente de regiões com uma diversidade
étnica e linguística muito grande; logo, era comum a reunião numa mesma
localidade americana –– uma mina, ou uma plantation –– de africanos que não
podiam se comunicar entre si usando as suas línguas nativas. Desse modo, o
recurso a um código emergencial de comunicação verbal era, em muitos casos,
uma necessidade não só para a interação entre os senhores e capatazes com os
escravos, mas para a própria comunicação entre os escravos.

Nesses contextos, a proporção relativa entre a população de escravos e a
população dominante desempenha um papel decisivo. Nas situações em que a
proporção de escravos e seus descendentes crioulos fosse muito alta (em muitos
casos, esses segmentos chegavam a constituir mais de 90% do total da população
envolvida na situação de contato), o acesso aos modelos da língua dos segmentos
dominantes seria bastante reduzido, favorecendo a ocorrência de processos de
transferência de estruturas das outras línguas e de processos de reestruturação
original da gramática na socialização/nativização da LA. Já nos casos em que a
proporção de falantes da LA era maior, esses processos seriam mais raros e marginais.

Outro fator de grande importância para o resultado linguístico final da
situação de contato seria a homogeneidade ou a heterogeneidade linguística da
população escrava. Nos contextos de maior homogeneidade, pode-se imaginar que
haveria uma maior transferência de estruturas das línguas dos segmentos
dominados para a nova variedade linguística surgida na situação de contato. Já
nos casos de maior heterogeneidade, o recurso à língua do grupo dominante tenderia
a recobrir muito rapidamente uma gama bem mais ampla de situações de interação
verbal, do que a simples interação imperativa entre senhores e capatazes, de um
lado, e escravos, do outro. De qualquer modo, as línguas nativas tenderiam a ser
progressivamente abandonadas, à medida que a população de escravos adquiria a
língua do grupo dominante, mais viável no novo contexto social.

Nesse sentido, a continuidade da importação de novos escravos e a taxa de
natalidade na população dominada durante o período de contato também seriam
fatores externos a serem considerados. A importação de novos escravos implica a
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reintrodução de variedades mais defectivas de L2 entre a população escrava, já que
esses escravos teriam menos proficiência na LA do que os escravos antigos. Já a
taxa de natalidade entre a população escrava teria uma implicação direta para a
nativização da L2 emergente, o que pode ser decisivo no processo de transmissão
linguística irregular.8 Portanto, as línguas crioulas, embora manifestem
semelhanças estruturais e funcionais, podem também manifestar consideráveis
diferenças; consoante a maneira como esses diversos fatores externos se
combinaram em cada situação histórica particular.

A noção da crioulização variável foi proposta de maneira explícita por Baker
(1982) e Bickerton (1984), que afirmaram que a crioulização a partir de situações
de contato com maior acesso aos modelos da LA deram origem a crioulos
gramaticalmente mais próximos da LA. Baker baseou-se em estudos dos crioulos
das Ilhas Maurício e de Reunião. Na Ilha de Reunião, Baker atribuiu a presença no
crioulo de elementos de morfologia flexional do verbo ao fato de a proporção de
escravos para europeus ter sido relativamente baixa durante as primeiras décadas
da colônia. Essa situação contrasta com o que aconteceu na Ilha Maurício, onde,
depois de um breve período em que os colonos prevaleceram em número, a população
escrava aumentou rapidamente, até atingir uma ampla maioria. Nesse caso,
desenvolveu-se um sistema verbal muito diferente daquele da LA, com uma
estrutura morfológica analítica constituída de partículas temporais e aspectuais
independentes.

Assim, a transmissão linguística irregular constitui um continuum de níveis
diferenciados de socialização/nativização de uma L2 adquirida de forma mais ou menos
imperfeita, em contextos sócio-históricos específicos. Já a crioulização típica se situa
no extremo desse contínuo, numa situação em que o acesso à língua de superestrato
foi extremamente reduzido, desencadeando um processo de reestruturação linguística
independente, cujo resultado é a formação de uma nova língua qualitativamente distinta
dessa língua. Porém, mesmo no setor crioulo do contínuo, a natureza dinâmica dos
fatores externos que condicionam a transmissão linguística irregular definem
resultados diversos, alguns mais radicais, outros menos radicais.

3.3 Aspectos linguísticos

A característica essencial da situação de contato linguístico massivo, abrupto
e radical é a redução da gama das funções desempenhadas pela comunicação verbal
(nos casos mais dramáticos, as funções sociais da língua ficam reduzidas às funções

8 Essa questão será retomada na seção seguinte.
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de comando e de comunicação básica) e uma perda de matéria gramatical da LA9

que atinge sobretudo as estruturas mais abstratas, de menor funcionalidade
comunicativa e de carga semântica mais tênue ou menos transparente,10

comprometendo, em maior ou menor grau: as marcações morfológicas das categorias
gramaticais de caso, número, gênero, pessoa, tempo, modo e aspecto, e as relações
sintáticas de regência, concordância, coordenação e subordinação, bem como os
processos de ligação anafórica e de movimento no âmbito da sentença. Desse
modo, nesse processo de formação-aquisição da L2 que caracteriza a pidginização,
os falantes das outras línguas produzem estruturas reduzidas e aproximações da
língua de superstrato, realizando transferências funcionais a partir da gramática
das suas línguas maternas (SIEGEL, 2008, p.26-104), e produzindo inovações
originais por meio de gramaticalizações internas (WINFORD, 2003, p.278-286,
333-341). Entre as tendências estruturais que, no nível da morfossintaxe, são
encontradas nas línguas pidgins, podem ser citadas as seguintes (MÜHLHÄUSLER,
1986, p.152-165; WINFORD, 2003, p.275-276):
(i) ausência de morfologia flexional;

(ii) tendência para a ordem SVO;

(iii) ordem invariável para as orações afirmativas, imperativas e interrogativas;

(iv) qualificadores sentenciais externos;

(v) sistema pronominal reduzido ao mínimo de formas;

(vi) uso reduzido de preposições;

(vii) ausência de regras de movimento, apagamento e relativização nos processos
de derivação da sentença;

(viii) forma bimorfêmica analítica assumida pelas palavras interrogativas
(constituintes WH).

Essas seriam tendências em línguas pidgins estáveis, ou seja, uma variedade
linguística qualitativamente distinta da LA, que se desenvolveu gramatical e
funcionalmente, sem se tornar língua nativa da maioria dos seus falantes, como
aconteceu com o tok pisin, em Papua-Nova Guiné, e com outros pidgins da Oceania,
nos últimos duzentos anos; assim como aconteceu com a expansão de alguns

9 Essa simplificação, de acordo com Muhlhäusler (1986), pode implicar simultaneamente uma
redução do elenco de itens gramaticais e uma maximização funcional dos itens gramaticais
supérstites.

10 Romaine (1988, p.28) chama a atenção para a substituição de formas sintéticas por formas
analíticas, “de modo que formas complexas são decompostas em seus componentes”. Ou seja,
formas mais complexas e de difícil decodificação são substituídas por conjuntos de formas
independentes mais simples e cujo significado é mais transparente. Nesse processo de otimização
estrutural que caracteriza essa primeira fase da transmissão linguística irregular (MÜHLHÄUSLER,
1986), ocorre também “uma drástica redução da alomorfia” (ROMAINE, 1988, p.27).
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pidgins em cidades africanas, mais recentemente. A possibilidade de esse processo
ocorrer independentemente da nativização reforça a visão do caráter social do
processo de reestruturação gramatical, num contraponto à visão daqueles que
consideram que o processo de crioulização (a nativização da língua segunda surgida
na situação de contato) é crucial para a recomposição da estrutura gramatical da
nova variedade linguística.

Para aqueles que defendem que a crioulização é crucial nos processos de
transmissão linguística irregular (BICKERTON, 1981, 1984, 1988, 1999), a
aquisição da língua materna (AL1) que ocorre em situações de contato massivo é
bastante diferente daquela que ocorre nos processos normais de transmissão de
uma língua natural de uma geração a outra. No cenário “normal”, uma geração de
falantes fornece os dados linguísticos primários (DLP) para o processo de aquisição
da nova geração a partir de seu desempenho em sua língua nativa, de modo que a
língua materna dos pais é que fornece os modelos para a aquisição da língua
materna dos filhos. Os parâmetros da gramática da criança são estabelecidos com
base nesses dados, e a gramática adquirida se aproxima daquela da geração anterior,
embora não seja idêntica a ela.11

Já no cenário de crioulização, os DLP para AL1 provêm de uma variedade de
segunda língua que contém informações morfossintáticas altamente variáveis e
defectivas. Nesse sentido, é fundamental o fato de o adulto que aprende uma L2
estar severamente limitado na sua capacidade de adquirir a morfologia flexional,
sobretudo nas fases iniciais de aquisição da LA (DEGRAFF, 1999, p.517). A aquisição
de uma L1 com base nesse gênero de DLP tem implicações muito sérias para a
fixação dos parâmetros da gramática da L1 em desenvolvimento, e poderia dar
conta do surgimento das estruturas morfossintáticas analíticas, muitas vezes
observadas em línguas crioulas.12 A incapacidade de fornecer dados da morfologia
flexional para funcionar como estímulo-gatilho para a fixação de parâmetros teria
implicações profundas para a fixação de parâmetros relativos às estruturas sintáticas
associadas à morfologia flexional, tais como o parâmetro do sujeito nulo e as
regras de movimento (I. ROBERTS, 1997).

11 Seguimos a perspectiva da fixação de parâmetros delineada em Chomsky (1981) e bastante geral
nos estudos aquisicionais. Segundo essa perspectiva, a criança adquire/desenvolve a sua gramática
interna a partir de evidências/estímulos contidos nos DLP e das estruturas da Gramática Universal
inata (GU). Os estímulos desencadeiam a fixação dos valores paramétricos especificados pela
GU, definindo a gramática específica da língua adquirida naquela situação.

12 Essas estruturas poderiam ser desenvolvidas a partir de evidências positivas nos modelos-estímulos
disponíveis, ou poderiam partir de um dispositivo default da Gramática Universal, que entraria em
jogo na ausência de evidências linguísticas claras no modelo-estímulo que indicassem parâmetros
específicos (BICKERTON, 1999; LIGHTFOOT, 1999a; I. ROBERTS, 1999).

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:36111



112

Bickerton (1981, 1984, 1988) apresenta as seguintes tendências estruturais
das línguas crioulas, que seriam resultantes da expansão ocorrida com a nativização
de um pidgin rudimentar:
(i) focalização do constituinte através do seu deslocamento para o início da

oração;

(ii) sistema de artigos baseado na distinção entre os níveis de referencialidade
‘específico/não específico’, marcados, respectivamente pela presença/ausência
do artigo;

(iii) sistema analítico, em que partículas independentes marcam as categorias
verbais de tempo, modo e aspecto;

(iv) orações relativas com cópia pronominal;

(v) estruturas de negação dupla;

(vi) uso de um mesmo verbo para indicar ‘posse’ e ‘existência’;

(vii) ausência de cópula em predicados que envolvem adjetivos;

(viii) o uso de adjetivos que funcionam como verbos;

(ix) ordem invariável para as orações afirmativas, imperativas e interrogativas;

(x) forma bimorfêmica analítica assumida pelas palavras interrogativas
(constituintes WH);

(xi) escassez de construções passivas.

Do cotejo dessas propriedades com as anteriormente apresentadas para as
línguas pidgins, constata-se que há muito em comum entre esses dois tipos de
língua. Diante disso e dos novos dados linguísticos do pidgin inglês do Havaí, S.
Roberts (2005) e Siegel (2008) chegaram à conclusão de que vários traços da lista
de Bickerton seriam o resultado de desenvolvimentos no pidgin prévio, em resposta
a uma expansão das suas funções sociais como meio de comunicação interétnica.
São achados que encontram paralelos nos trabalhos de Sankoff (1984, 1994) e
Muhlhäusler (1986) sobre o tok pisin, que já tinham identificado expansões
semelhantes às encontradas em línguas crioulas. Além disso, há ainda outros traços
nessa lista que podem ser atribuídos a expansões que provêm de transferências
funcionais a partir das línguas do substrato (SEIGEL, 2008, p.197-202), o que
apontaria para uma fase em que ainda havia falantes das línguas ancestrais usuários
do pidgin. Portanto, em determinados casos, pode ser difícil distinguir no processo
de transmissão linguística irregular o que seria próprio à expansão do pidgin do que
seria próprio à crioulização; tornando-se assim nebulosa a distinção que está na
base da oposição entre aqueles que defendem que o processo de transmissão
linguística irregular é regido por fatores socioculturais e aqueles que defendem que
esse processo é fundamentalmente determinado por fatores psicobiológicos.
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De qualquer forma, em ambos os casos, tanto na expansão do pidgin, quanto
na crioulização, o que está essencialmente em jogo é a necessidade de recomposição
das estruturas gramaticais perdidas na fase inicial do processo de transmissão
linguística irregular; recomposição esta que, obviamente, será menor ou maior,
consoante a intensidade do processo de erosão gramatical que se dá no início da
situação de contato. Se as condições sociolinguísticas proporcionam um maior
acesso aos modelos da língua de superstrato, menores serão a erosão e,
consequentemente, a necessidade de recomposição da gramática; e quanto menor
for esse acesso, maiores serão a erosão e o processo posterior de reestruturação
gramatical. E o nível de acesso à língua de superstrato (condicionado por fatores
socioculturais e demográficos) continua sendo determinante nas fases seguintes
da expansão estrutural da nova variedade linguística (seja no plano da rede de
relações sociais, seja no plano da aquisição da língua materna nas gerações
seguintes), pois um menor acesso à LA abre espaço para a incorporação e fixação
de elementos gramaticais do substrato.13

Entretanto, é evidente que a influência do substrato é uma variável que
estaria condicionada pelo grau de homogeneidade linguística dos grupos
dominados e/ou pelo estatuto social deses grupos. No plano histórico-cultural,
as soluções do substrato teriam de vencer um grande obstáculo: o forte estigma
que a herança cultural africana carregava nas novas sociedades coloniais, não sendo
rara a repressão aberta a essas manifestações culturais e, principalmente, religiosas.
O fato é que há crioulos com fortes e bem evidentes credenciais substratais, tais
como o palenquero, crioulo de base lexical castelhana com substrato banto
(quimbundo), falado numa comunidade perto de Cartagena, na Colômbia
(SCHWEGLER, 1998), e o crioulo de base lexical francesa do Haiti, com substrato
fon-ewe (LEFEBVRE, 1998). Em outros crioulos, a influência do substrato é menos
evidente, por exemplo no crioulo cabo-verdiano.

Desse modo, tanto a transferência funcional como a gramaticalização
desempenham papéis centrais, embora variáveis, na reestruturação da variedade
linguística que se forma na situação de contato, seja essa reestruturação
determinada por fatores internos no processo de nativização, seja ela determinada
por fatores sociais.

13 A influência da gramática da língua nativa dos falantes do substrato na formação da L2 tem sido
tema de diversas investigações na área da Linguística Aplicada sobre a aquisição da L2, revelando
que a transferência pode ter uma influência muito significativa (FRANCESCHINA, 2002;
HAWKINS; CHAN, 1997), a depender da fase de desenvolvimento da L2 e a depender das
circunstâncias sociais (SCHUMANN, 1978). O mesmo é válido para a área da crioulística, pois
análises sobre o haitiano e o palenquero estão reacendendo a importância do substrato
(JOURDAIN, 1985; KEESING, 1988, 1991; SIEGEL 2003, 2004a, 2008).
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3.4  Mecanismos de expansão linguística
envolvidos na transmissão irregular

A socialização e a nativização do código de emergência entre os segmentos
dominados criam necessidades expressivas e comunicativas que demandam itens
e estruturas para desempenhar papéis funcionais e expressar relações categoriais
imanentes, desencadeando o processo de reestruturação gramatical da variedade
linguística que se forma na situação de contato. Nos casos de pidginização e
crioulização com o prolongado uso da variedade emergente, a necessidade de
expansão estrutural frequentemente envolve um apoio na gramática da(s) língua(s)
do substrato (L-sub). Nesse caso, pode haver incorporação de material morfológico
da(s) L-sub,14 ou pode haver uso de material lexical da língua de superstrato (L-
sup) em funções morfológicas presentes (parcialmente ou plenamente) na(s) Lsub.
Esse mecanismo é amplamente estudado e documentado por Siegel (2008, p.83-
141, 148-202.), sob o título de transferência funcional.

A transferência funcional concorre com o processo de gramaticalização
interna, que desempenha igualmente um papel de grande importância nos processos
de pidginização/crioulização. A perda de matéria gramatical que se dá no momento
do estabelecimento da situação de comunicação emergencial cria as condições
bastante favoráveis à gramaticalização, num nível muito superior ao que se observa
na história de variedades linguísticas que não passaram por situações de contato
massivo, abrupto e radical. Desse modo, a recomposição gramatical da variedade
linguística que se forma na situação de contato se dá em grande medida em função:
(i) da ampliação (ou maximização) das funções dos itens gramaticais da L-sup

incorporados na L2 emergente / futura L1 da comunidade;15

(ii) da utilização de itens lexicais para expressar relações gramaticais.

Como exemplos do primeiro caso, encontram-se processos em que uma
palavra gramatical assume, ao lado de sua função original, uma função ainda mais
abstrata na estrutura da língua, como os demonstrativos kel (derivado do português
aquele) e se (derivado do português esse), que podem eventualmente funcionar como
artigo definido nos crioulos portugueses de Cabo Verde e São Tomé, respectivamente
(LUCCHESI, 1993). Outros exemplos ocorrem quando uma mesma preposição
provinda da L-sup passa a desempenhar funções que na L-sup são desempenhadas
por duas ou mais preposições. Tal é o caso da preposição ni (< port. em), que

14 Por exemplo, o palenquero incorporou o pluralizador prenominal quimbundo ma- (SCHWEGLER,
1998).

15 Para uma exposição mais ampla sobre esta relação entre simplificação e maximização, veja-se
Muhlhäusler (1986).
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indica tanto localização (‘lugar onde’) como direção (‘lugar para onde’) no
português dos tongas16 e em variedades L2 do português de Angola (BAXTER,
2003) e Moçambique (GONÇALVES, 1996, 2004). Nesses casos, o efeito de
transferências funcionais de línguas banto é óbvia, revelando a estreita relação
entre os processos de transferência funcional e gramaticalização.

A conjugação desses dois processos está na base da formação dos sistemas
analíticos de tempo, modo e aspecto (TMA) –– uma das mais proeminentes
características das línguas crioulas do Atlântico (BICKERTON, 1988; HOLM, 1988).
As partículas de TMA que se fixam imediatamente antes do verbo como afixos
gramaticais são derivadas de formas lexicais plenas. A partícula te, que no crioulo
haitiano indica anterioridade, é derivada da forma été (ou était) do verbo francês être
‘ser’. Já o aspecto durativo (ou progressivo) é indicado no crioulo cabo-verdiano
pela partícula ta, derivada da forma está do verbo estar. Este aspecto era indicado no
já extinto Negerhollands Creole Dutch através da partícula lo, derivada do verbo
holandês lopen ‘correr, andar, ir’ (HOLM, 1988, p.156). Portanto, temos, nesses
casos, formas lexicais plenas que perdem substância fônica e carga semântica,
convertendo-se em afixos gramaticais.

Uma tendência frequente nas línguas crioulas do Atlântico, os tradicio-
nalmente chamados verbos seriais, nada mais são do que fenômenos sintáticos
constituídos fundamentalmente por uma transferência funcional que incorpora
um verbo (um item lexical, portanto) que passa a funcionar como uma preposição
ou complementizador; ou seja, como uma palavra gramatical/funcional.17 Assim,
no exemplo (1), abaixo, extraído do sranan, um crioulo falado no Suriname, o
verbo inglês give ‘dar’, na forma reduzida gi, funciona como a preposição para
(HOLM, 1988, p.184). Em krio, outro crioulo de base lexical inglesa, falado na
Serra Leoa, na África, o verbo inglês say (se) ‘dizer’ funciona como complementizador
junto a verbos do tipo pensar, saber, etc. –– cf. exemplo (2). Já em sranan, o verbo
usado é talk (tak) ‘falar’, cf. exemplo (3):18

(1) Kofi tjari den fisi gi mi

Kofi trouxe o peixe para mim.

16 No português dos tongas, a preposição ni cobre as funções direcionais das preposições em, a e de.
17 É importante ressalvar que, embora a serialização em outras línguas, por exemplo no chinês, seja

um produto da gramaticalização interna, a presença de um verbo serial numa determinada língua
não é necessariamente o produto de um processo de reestruturação puramente interno, porque,
quando há substratos com serialização, o crioulo formado em contato com esse tipo de substrato
costuma ter essa serialização também. Não está descartada, entretanto, a possibilidade de que a
existência de verbos seriais em determinadas línguas crioulas seja uma consequência de um
processo interno de gramaticalização.

18 Exemplos extraídos de Holm (1988, p.185).
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(2) a no se yu bizi.

Eu sei que você é ocupado.

(3) m sab tak a tru.

Eu sei que é verdade.

Porém, há casos mais radicais de transferência funcional, em que uma forma
gramatical livre, no caso, uma preposição (junto), se converte em uma forma presa,
o sufixo – ntu, marcador de caso no crioulo português do Sri Lanka. O mesmo
acontece com o possessivo sua, que se transforma em um morfema de genitivo em
estruturas mais basiletais como mesa-su pano ‘pano de mesa’, que se apresentam
em variação com estruturas mais acroletais como pano de mesa (SMITH, 1977,
p. 366-368). Nesses casos a influência do substrato tamil é inquestionável, como
se pode ver nos exemplos (4) a (6) abaixo, retirados de Smith (1978, p.73), com a
forma reduzida pâ da preposição para, que funciona como morfema de dativo, numa
estrutura oracional muito mais próxima da encontrada na língua tamil, do
substrato, do que a que se observa em português, a língua de superstrato:19

(4) port.: eu tinha dado o dinheiro para o João

(5) tamil: nan calli-yay jon-ukku kutu-tt iru-nt-an

eu dinheiro-ac. João-dat. pass.-dar-pass. aux.-foi-1ª pess.

(6) crioulo: eu dinhero jon-pâ já-dá tinha

Outro caso de transferência funcional (esse a partir de substrato africano) é
o uso da forma pronominal da terceira pessoa do plural como marcador de plural
do SN, em muitos crioulos do Atlântico, como a forma dem (do inglês them) usada
para indicar o plural dos nomes no crioulo inglês da Jamaica: de pikini dem ‘as
crianças’ (KOEFOED, 1979, p. 39 apud ROMAINE, 1988, p.104), e no sranan: den
man ‘os homens’. Holm (1988, p.193) argumenta que esse plurarizador também
funciona como marcador de definitude, como ocorre no iorubá, e “é tão freqüente
nas línguas do grupo kwa e outras línguas do oeste africano e tão pouco usual nas
línguas do mundo, que nenhum argumento sério foi proposto no sentido de atribuir
essa estrutura crioula à influência de universais lingüísticos, em detrimento da
influência do substrato”.20 Nesses casos, é interessante notar que a transferência
funcional combina uma função presente na(s) língua(s) do substrato, que passa a
ser desempenhada por um item lexical da língua do superstrato. No primeiro
caso, preposições e pronomes do português se encaixam na morfologia nominal

19 Os fatos históricos também sustentam essa influência do substrato, na medida em que a influência
direta do português se extinguiu em 1658, muito cedo no processo de desenvolvimento do
Crioulo (ROMAINE, 1988, p. 40).

20 Traduzido do original.
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de caso das línguas dravidianas; no segundo caso, um pronome do inglês se ajusta
à estrutura de marcação de número no SN das línguas do Oeste africano.21

Pode-se pensar, então, em dois níveis de estruturação da variedade linguística
que emerge no processo de transmissão linguística irregular. Num plano mais
profundo, estaria a constituição das estruturas de base da gramática, em que
concorrem os dispositivos da faculdade da linguagem com as estruturas das línguas
de substrato e do superstrato que, consoante o contexto sócio-histórico, vão
fornecer o input para o processo de expansão, e eventualmente, de nativização. Por
outro lado, também na constituição dessas estruturas, ocorrerá a seleção dos itens
lexicais que vão desempenhar suas funções e expressar os seus valores.

Nesse sentido, a partir de sua perspectiva inatista, Bickerton (1988, 1999)
apresenta uma interessante análise, baseada na posição desenvolvida por Borer
(1983) de que a fixação dos parâmetros sintáticos de uma língua (mesmo os mais
básicos como a ordem de palavras na sentença) acontece no nível do léxico. Ou
seja, as propriedades sintáticas da estruturação gramatical da língua se atualizam
nas propriedades especificadas nas entradas dos itens lexicais. Assim, no processo
de aquisição da língua materna pelas crianças, nas situações de transmissão
linguística regular de uma geração a outra, “as propriedades dos itens lexicais que
elas adquirem combinam com a sintaxe invariante, do que eventualmente resulta
a aquisição de uma gramática preexistente”.22 Bickerton (1999, p.57), então,
estabelece uma distinção entre o que acontece nesses casos e nos casos de
transmissão linguística irregular (particularmente nos casos de crioulização):

No caso normal, a criança de quatro ou cinco anos já terá adquirido uma

ampla gama de itens gramaticais, suficiente para atender aos requerimentos
(em termos de regência, anáfora etc.) definidos pela sintaxe inata. No
caso crioulo, para a maioria desses requerimentos, a criança simplesmente
não pode encontrar no pidgin os itens gramaticais apropriados. Portanto,
os itens gramaticais terão de ser criados pelo recrutamento de itens lexicais,
com o enfraquecimento do significado lexical destes últimos.23

Obviamente que a gramaticalização e a transferência funcional geram
estruturas que não são privativas das línguas pidgins e crioulas. Assim, por exemplo,
o processo de gramaticalização que faz com que um demonstrativo passe a
desempenhar as funções de um artigo, que ocorreu na crioulização do português
em África (como referido acima), também ocorreu na passagem do latim ao

21 Essa concepção de transferência funcional é bastante desenvolvida por Lumsden (1999a), com
nome de relexificação.

22 Traduzido do original.
23 Traduzido do original.

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:36117



118

português, cujo artigo definido é derivado da forma do acusativo de um
demonstrativo latino. Da mesma forma, a presença de verbos que passam a funcionar
como preposições, constituindo as estruturas denominadas de verbos seriais nas
línguas crioulas, também é documentada na história do chinês mandarim (LI,
1975). A diferença residiria, então, na quantidade e na intensidade das mudanças
ocorridas num lapso tão curto de tempo no processo de transmissão linguística
irregular vis-à-vis ao ritmo dessas mudanças no desenvolvimento, digamos, normal
da língua. Em primeiro lugar, as inovações que surgem quotidianamente na
interação verbal dos falantes de uma língua fora da situação de contato têm que
vencer a força das formas e estruturas fixadas na tradição do uso linguístico, para
que uma mudança possa ocorrer.24 Com isso, mudanças desse tipo são muito
limitadas, se comparadas ao que acontece no contato abrupto e radical entre línguas
que constitui a gênese do processo de transmissão linguística irregular. A erosão
da estrutura gramatical que costuma acontecer nesses casos produz uma enorme
pressão estrutural, que abrirá caminho para uma legião de processos de gramati-
calização e transferência funcional. Esse conjunto de mudanças é de tal monta
que, nos casos mais extremos, determinará, no curto período de uma ou duas
gerações, uma reestruturação original da gramática tão ampla e profunda que terá
por consequência o surgimento de uma nova língua histórica.

Esse aspecto é crucial para que se possa entender o caráter e a natureza das
línguas crioulas frente às chamadas línguas naturais. As reflexões mais aceitas no
âmbito da crioulística apontam no sentido de que não se pode falar em propriedades
e estruturas privativas das línguas crioulas; de modo que o caráter crioulo ou
crioulizante de uma determinada variedade linguística não se define por suas
propriedades estruturais imanentes, mas pelo processo histórico de contato
linguístico que levou a sua formação vis-à-vis ao desenvolvimento histórico interno
da língua que forneceu a sua base lexical. Portanto, podemos afirmar, com I. Roberts
(1997, p.11), que “não há nada de especial nos crioulos, além da sua história”.25

3.5 A natureza crioulizante de uma variedade linguística

A natureza crioula de uma determinada língua é sempre definida em termos
relativos e nunca de forma absoluta ou universal, pois todas as características
estruturais e mudanças que ocorrem nas línguas crioulas podem ocorrer em outras

24 Nesse sentido, os períodos de instabilidade e de enfraquecimento das instituições reguladoras do
comportamento e das relações sociais tendem a favorecer a ocorrência de um número maior de
mudanças linguísticas.

25 Traduzido do original.
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línguas naturais, não crioulas. E nem poderia ser diferente, na medida em que as
línguas crioulas também são línguas humanas naturais. Uma língua crioula já
formada desempenha virtualmente as mesmas funções comunicativas e sociais
que qualquer outra língua natural e é transmitida normalmente de geração para
geração, sendo adquirida pelas crianças com base na faculdade humana da linguagem
como qualquer outra língua. Portanto, as suas características estruturais e fun-
cionais fazem parte do leque de soluções geneticamente codificadas para todas as
línguas humanas. Assim sendo, o que define primariamente uma língua crioula é
o processo acelerado de reestruturação da gramática em sua formação, muitas
vezes, abrupta. Portanto, o grau de crioulização de uma língua pode ser mensurado
relativamente com base no grau de reestruturação gramatical divergente dos modelos
disponíveis na língua lexificadora. Quanto mais divergentes forem as estruturas
constituídas no processo de recomposição/reestruturação gramatical vis-à-vis aos
modelos da LA, maior será o grau de pidginização e/ou crioulização.

Com base na Teoria dos Princípios e Parâmetros, I. Roberts (1997) defende
que as línguas crioulas tendem a apresentar parâmetros de valores não marcados,
mesmo quando esses parâmetros exibem valores marcados em sua língua
lexificadora. I. Roberts (1997, p.11) parte do

[...] princípio de que todo parâmetro depende dos valores dos traços
abstratos dos núcleos funcionais: a variação paramétrica decorre do fato
de um dado núcleo funcional H poder desencadear movimento de vários
tipos. Se H desencadeia movimento, cria-se uma representação
relativamente complexa. O valor desencadeador de movimento de um

parâmetro (o valor ‘forte’ na terminologia de Chomsky) é então o valor
marcado.26

Do ponto de vista da aquisição, “vê-se que só os valores marcados precisam ser
expressos; no caso da não-expressão de um parâmetro, o default será o valor não
marcado”.27 Desse modo, os crioulos apresentariam valores não marcados de parâmetros
sintáticos em função das circunstâncias em que ocorre a sua gênese. Tendo como
ponto de partida para a sua formação um pidgin, ou mesmo um mero leque de interlínguas
(soluções individuais), o crioulo tende a se constituir com parâmetros fracos, em
função da perda de morfologia que se dá na fase inicial do processo de transmissão
linguística irregular. O estímulo-gatilho para a aquisição das gerações iniciais de
falantes do crioulo pode ser “morfológica e sintaticamente defectivo em pontos cruciais”
em relação a “certas propriedades requeridas para o desencadeamento de traços fortes”
(I. ROBERTS, 1997, p. 12-13). Assim, muitas propriedades típicas das línguas crioulas

26 Traduzido do original.
27 Traduzido do original.
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–– tais como: a ausência de movimento do verbo, de sujeitos nulos referenciais e de
clíticos complementos, bem como a ordem SVO e o sistema de partículas de tempo,
modo e aspecto –– podem ser analisados por essa ótica.

O processo é particularmente notável nos casos dos crioulos que apresentam
um valor não marcado para um parâmetro que possui um valor marcado na língua
lexificadora. O crioulo do Haiti, por exemplo, não apresenta o movimento do verbo
para INFL presente na sua língua lexificadora, o francês (DEGRAFF, 1994;
DEGRAFF; DEJEAN, 1994 apud I. ROBERTS, 1997). A falta de movimento está
relacionada com a perda de morfologia flexional do verbo ocorrida na formação do
crioulo, constituindo assim o valor não marcado do parâmetro (I. ROBERTS, 1997,
p. 14). A perda de clíticos, também exemplificada na relação histórica entre o
crioulo do Haiti e o francês, pode igualmente ser vista sob essa perspectiva. A
existência de clíticos complementos constitui um parâmetro marcado, pois implica
necessariamente uma operação de movimento aparente, o que não acontece na
ausência dessas partículas. Pode-se, então, esperar que os crioulos não possuam
esse tipo de clítico (I. ROBERTS, 1997, p. 19-20).

A ordem SVO, bastante geral entre as línguas crioulas (BICKERTON, 1981,
1988; MÜHLHÄUSLER, 1986), pode ser vista também como um valor não marcado
do parâmetro, já que:

[...] a ordem VO é a única ordem subjacente disponível e a ordem OV é
derivada por movimento de DP para Spec, AgrOP para checagem de
traço; então, OV resulta da presença de traços N fortes em AgrO, e o

traço forte de AgrO acarreta representações mais complexas para a
aquisição, na medida em que provoca mais movimento aparente; sendo,
portanto, marcada (I. ROBERTS, 1997, p. 14-15).28

A ordem SVO do Berbice Dutch, derivado do holandês e do ijo (duas línguas
de ordem OV), exemplifica essa passagem de um valor marcado para um valor não
marcado no processo de crioulização. O parâmetro do sujeito nulo pode ser
considerado como marcado, já que depende de uma morfologia flexional forte do
verbo para permitir o reconhecimento do conteúdo referencial de pro (I. ROBERTS,
1997, p.16). Como ocorre a perda de morfologia flexional no processo de transmissão
linguística irregular, vários crioulos, como o papiamento (de base lexical espanhola),
não apresentam sujeitos nulos, enquanto suas línguas lexificadoras exibem essa
propriedade. Porém, essas propriedades que caracterizam as línguas crioulas não
são exclusivas dessas línguas, pois:

[...] línguas não crioulas podem ter constelações similares de valores
não marcados: o inglês, por exemplo, não tem movimento de verbo para

28 Traduzido do original.
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os domínios funcionais mais altos, apresenta ordem SVO, não possui
sujeito nulo, nem clíticos complementos, e ainda apresenta um sistema
de marcadores pré-verbais de tempo, modo e aspecto bastante similar
ao encontrado nos crioulos.29

Assim sendo, não se pode atribuir um caráter crioulo a uma mudança ou a
uma estrutura linguística sem o recurso à relação histórica particular subjacente,
determinada por contexto social de contato linguístico abrupto e massivo.

De qualquer forma, as estruturas que derivam de mudanças ocorridas em
situações de contato linguístico resultam da não aquisição/incorporação de
morfologia e elementos gramaticais da língua de superstrato, que ocorre na fase
inicial do processo de transmissão linguística irregular, combinada com a
reestruturação gramatical da nova variedade linguística. Portanto, os processos
que caracterizam a formação de uma variedade linguística numa situação de contato
propícia à transmissão linguística irregular são fundamentalmente:
(i) não aquisição/incorporação, ou variação no uso, de morfologia flexional e

palavras gramaticais;

(ii) gramaticalização de itens lexicais para preencher as lacunas na estrutura
linguística;

(iii) transferência funcional que acomoda itens lexicais do superstrato em funções
gramaticais da(s) língua(s) do substrato; e

(iv) alteração dos valores dos parâmetros sintáticos em função de valores não
marcados.

A definição dessas características fundamentais do processo de transmissão
linguística irregular é crucial para poder avaliar com mais precisão as reais
consequências linguísticas dos processos históricos de contato entre línguas que
não resultaram na formação de um crioulo típico, mas que nem por isso deixaram
de interferir decisivamente na formação das variedades da LA que sugiram nesse
tipo de situação.

3.6  A transmissão linguística irregular
como um processo variável

Os processos de transmissão linguística irregular que conduziram à formação
de pidgins e crioulos ocorrem normalmente em contextos sócio-históricos que
combinam os seguintes parâmetros:

29 Traduzido do original.
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(i) o acesso mais restrito à LA na fase inicial do contato entre línguas; bem
como

(ii) a pouca influência da LA nas fases seguintes de reestruturação da gramática.

A consequência de (i) é uma maior erosão na estrutura morfológica –– o
que favorece também uma maior alteração nos parâmetros sintáticos ––, e a
consequência de (ii) é o desencadeamento de um processo mais autônomo de
recomposição da gramática aparente com um número maior de processos de
gramaticalização. Mas, mesmo entre as línguas crioulas, observam-se graus variados
de reestruturação gramatical, com casos de reestruturação mais profunda, como,
por exemplo, o crioulo francês do Haiti e o angolar — crioulo português da Ilha de
São Tomé ––, e casos de reestruturação menos profunda, como, por exemplo, o
crioulo francês da Ilha de Reunião e o crioulo cabo-verdiano. Isso se dá em função
de uma maior ou menor intensidade dos parâmetros (i) e (ii), apresentados acima.
De qualquer forma, mesmo nos processos de crioulização, as formas originais
decorrentes dos processos de gramaticalização sempre enfrentam uma concorrência,
maior ou menor, consoante as condições sócio-históricas, das formas da língua de
superstrato. Mesmo após a consolidação da língua crioula, ainda se observa a
influência das formas da língua de superstrato, que, em muitos casos, conduz à
substituição das estruturas tipicamente crioulas pelas da língua de superstrato,
num fenômeno conhecido como descrioulização, que se verifica no chamado
continuum post-crioulo.

Quanto aos processos de transmissão linguística irregular que não resul-
taram na formação de pidgins ou crioulos estáveis, situação que mais se aproxima
das que se observam no processo de constituição histórica da língua no Brasil
(cf. seção 1.3 do primeiro capítulo deste livro), pode-se pensar nos seguintes
parâmetros. Nos estágios iniciais do contato entre línguas, a erosão gramatical
ocorre num grau menor e muito variável, do que resulta, não a eliminação, mas
uma variação, maior ou menor, conforme o caso, no uso dos morfemas flexionais
e dos elementos gramaticais; o que não impede necessariamente que ocorram
opacidades nos estímulos-gatilhos que conduzam a alterações na marcação dos
valores dos parâmetros sintáticos. Nos estágios seguintes, mantém-se o quadro
de variação estruturada que caracteriza os padrões coletivos de uso linguístico, e,
nos casos em que cabe uma recomposição da gramática, a tendência predominante
seria a de uma reintrodução decorrente da influência da LA. Os processos originais
de reestruturação gramatical e de transferência funcional seriam raros e periféricos.

Contudo, ao longo de todo o processo de transmissão linguística irregular,
surgem, no plano heterogêneo da fala, os embriões de processos potenciais de
gramaticalização. Na maioria dos casos, essas formas e estruturas sucumbem diante
da influência da LA, mas elas podem também se manter em variação estruturada
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com as variantes da LA por longos períodos. Por outro lado, no que se refere à
alteração dos valores dos parâmetros sintáticos, pode-se pensar também numa
situação de variação em que convivem, na comunidade de fala, duas ou mais
gramáticas, em função da marcação diferenciada dos valores de seus parâmetros
sintáticos. Portanto, os processos de transmissão linguística irregular mais leves,
que aqui se postulam para explicar a história das variedades populares do português
do Brasil e do português afro-brasileiro em particular (cf. capítulo 2 deste livro),
compreenderiam as seguintes etapas:
(i) fase inicial: variação, mais ou menos intensa, no uso dos mecanismos

gramaticais, sendo mais rara a eliminação desses mecanismos; opacidade
relativa nos estímulos-gatilhos que possibilitam a aquisição de valores
diferenciados nos parâmetros sintáticos;

(ii) fases seguintes: manutenção do quadro de variação, em que se observa a
concorrência entre as formas gramaticais reintroduzidas a partir da influência
da LA e potenciais processos de gramaticalização que emergem na
heterogeneidade da fala; variação nas frequências de uso dos parâmetros
sintáticos.

Portanto, para se determinar a influência dos processos de transmissão
linguística irregular no muito vasto e complexo universo sociolinguístico brasileiro,
é preciso levar em conta, por um lado, o item da estrutura linguística que está
sendo focalizado, a sua função mais ou menos abstrata, sua transparência semântica
e o valor mais ou menos marcado do parâmetro sintático em jogo; tendo, sempre,
como referência os modelos transplantados da variedade linguística europeia; e,
por outro lado, a comunidade de fala em que esse item é analisado, o que implica
considerar o grau de contato linguístico por que essa comunidade passou, a sua
exposição aos modelos linguísticos difundidos institucionalmente, etc.

Entretanto, há um aspecto básico do processo de transmissão linguística
irregular que é crucial para o entendimento do desenvolvimento histórico do
português do Brasil. O ponto de partida de todo processo de transmissão linguística
irregular desencadeado pelo contato entre línguas é a perda de morfologia flexional
na aquisição inicial da LA por parte dos falantes das outras línguas. Esta
característica está na base da formação de todas as línguas pidgins e crioulas, e
muitas das propriedades dessas línguas decorrem de mudanças desencadeadas por
esse “fato inaugural”. Muitas línguas crioulas não apresentam sistemas de
partículas de tempo, modo e aspecto, nem possuem verbos seriais, mas todas as
línguas pidgins e crioulas exibem algum nível de perda de morfologia flexional em
relação à LA. Essa é uma das poucas assertivas absolutamente consensuais entre
os crioulistas, como se pode inferir desta afirmação de Goodman (1971, p.253)
entre tantas outras que se poderiam arrolar: “Um traço que é virtualmente universal
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entre essas línguas geralmente classificadas como pidgins e crioulas é a drástica
redução da complexidade morfológica e da irregularidade”.30

Pode-se concluir, então, que em todo e qualquer processo de transmissão
linguística irregular desencadeado pelo contato entre línguas ocorre, em maior ou
menor grau, perda de morfologia flexional. Nas situações típicas de crioulização,
essa perda tende a ser total. Já nos casos de uma transmissão linguística irregular
mais leve (a exemplo do crioulo francês da Ilha de Reunião, o inglês de Singapura,
o português de Maputo, em Moçambique, e o português dos tongas de São Tomé),
não se configura um quadro de eliminação em níveis tão categóricos, mas um
quadro de variação mais ou menos intenso conforme cada caso. Com base nessa
fundamentação teórica, pode-se conceber o quadro de profunda variação na
concordância nominal e verbal que se observa hoje nas variedades populares do
português do Brasil como uma decorrência do processo de transmissão linguística
irregular que marca a gênese dessas variedades linguísticas.

Assim, os fatores sociais e linguísticos se combinam de uma forma bastante
sugestiva no sentido de que o contato entre línguas tenha desempenhado um
papel relevante na história da língua portuguesa no Brasil. Do ponto de vista
sócio-histórico, documenta-se uma presença representativa de falantes de outras
línguas autóctones e, sobretudo, africanos que adquiriram o português já adultos,
em situações bastante adversas; seguindo-se a socialização e a nativização dessa
variedade segunda do português nesses segmentos. Por outro lado, observa-se
ainda hoje um conjunto de processos de variação e mudança que se ajustam a um
quadro de transmissão linguística irregular, sobretudo se focalizarmos as variedades
populares do português brasileiro, particularmente as comunidades rurais afro-
brasileiras isoladas, que constituem o universo de observação das análises contidas
neste livro. Conforme argumentado no capítulo anterior, essas comunidades, em
função de suas especificidades históricas, podem se constituir em um verdadeiro
laboratório para se observar como o processo de transmissão linguística irregular
afetou a gramática do português brasileiro. Para tanto, as análises que se apresentam
na segunda parte deste livro buscam conjugar os padrões variáveis de uso
linguístico com os processos de mudança que se operam na estrutura da gramática
subjacente aos atos de fala, de modo a identificar como o processo de transmissão
linguística irregular afetou a gramática dessas comunidades de fala em sua formação.
Esse objetivo coloca mais um desafio para análise: integrar em uma abordagem
variacionista os fundamentos teóricos mais gerais da teoria da gramática. Esse é o
tema do próximo capítulo deste livro.

30 Traduzido do original.
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