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INTRODUÇÃO 
 

Toda a terceira classe era negra, negra, viscosa e sufocante. Dava a sensação de mina 
em labuta, com ruído de ascensores, roldanas e longas galerias percorridas por 
sombras, onde os faróis vermelhos tinham sido substituídos por grandes pupilas de 
vidro fosco, encastoadas na parede (Emigrantes, FERREIRA DE CASTRO, 1949[1928], 
p. 91). 

 
O olhar de um convés de terceira classe é como o olhar de alguém sobre o 

tempo passado: um vão absolutamente sombrio. Ferreira de Castro, ao tomar de 

empréstimo a vida a Manuel da Bouça e ao embarcá-la no ferro flutuante do 

“fosco” Darro, converte, aos poucos, sonho de ouro em distância, vontade em 

lamento, vida em incógnita, tempo em negrura. Quantos “famintos de pão e de 

futuro” não tiveram suas almas mordidas pela ambição de não se resignarem de 

ir, como um ser imolável, “do berço ao túmulo”, incondicionalmente. Quantos não 

tiveram sua “carne humana, exausta, quase morta,” devolvida da América à 

Europa, por “estarem a mais no Mundo”, na dimensão do próprio sentimento que 

o personagem Manuel da Bouça representara.  

Assim se fez, certamente, a vida real de muitos portugueses em sua diáspora 

pela Terra. Entretanto, muitos outros, ao longo dessa longa história de travessias, 

saborearam, no Brasil, “aqueles frutos de oiro” tão desejados e serviram, ao fim e 

ao cabo, para formar as bases de uma nação, cujo estandarte maior se tem 

pronunciado hoje, hegemonicamente, através da língua portuguesa, conquanto 

tenham podido a distância e a história social dilacerar, como diria Ferreira de 

Castro em seu romance, a “aspereza máscula do idioma falado na origem”. 

Se, por alguma razão, pudesse ser máscula a origem de uma língua, o certo é 

que a língua portuguesa no Brasil desconhece seu gênero. No obliterado trabalho 

de reconstrução da história lingüística de transplantação e fixação do português 
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nesse país, muitas facetas se apresentaram em torno de um cenário essencialmente 

plural, em que a noção de diáspora passa a ser, indissociavelmente, ambivalente e 

paradoxal, no sentido em que − em função da migração portuguesa, engendrada 

pela força do desejo e pela livre vontade de homens valerosos e de espírito, como 

celebraria Camões, − se fomentou outra situação de dispersão humana, 

desinteressada, de cor negra, emergida do poder da escravidão, a dos  

 
ancestrais esquecidos por excelência na genealogia das culturas na diáspora do Novo 
Mundo, pois a magnitude e ubiqüidade de suas contribuições até agora têm sido 
minimizadas ou negligenciadas a ponto de se tornarem quase invisíveis (VANSINA, 2008, p. 
07). 
 
Triste cenário de que se omitirá, aqui, obviamente, o extermínio em massa de 

milhões de índios de línguas do tronco tupi que se encontravam na costa na época 

do achamento do Brasil, e que, hoje, aos poucos milhares, se refugiam no Cerrado 

e na Amazônia. 

Constitui-se, pois, objetivo deste trabalho discorrer sobre o perfil, dentro do 

possível reconstituível, do encontro dessas duas diásporas no Brasil, 

nomeadamente na perspectiva do contato lingüístico que se operou entre as 

línguas africanas e a língua portuguesa, na história, e os reflexos que possam ser 

recorrentemente observáveis, no presente, entre o português brasileiro e as 

variedades da língua portuguesa no espaço africano, sobretudo em Angola e 

Moçambique, pelo olhar de quem tem do passado apenas os poucos dados que a 

escrita pôde deixar de legado. 

 
1 “(...) QUANTO DO TEU SAL / SÃO LÁGRIMAS DE PORTUGAL” 
 

Dom João III, ao promover o início da colonização do Brasil, na década de 30 

do século XVI, dispunha − como se sabe −, por herança muito antiga, do 

conhecimento do grande “proveito” que o regime da escravidão propiciava, já 

que, segundo Tinhorão (1997, p. 45) “havia desde os meados do século XIV postos 

de vendas de cativos na Rua Nova de Lisboa”. Essa prática do comércio escravo 

permitiu com que milhões de negros fossem traficados para o Brasil, até a metade 

do século XIX, constituindo uma expressão demográfica tão significativa − em face 

da população de origem portuguesa − que chegou a suscitar uma longa e 
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interminável discussão se não seria o português brasileiro o resultado de um 

processo prévio de crioulização. 

A par dessa hipótese, ecoam ainda as vozes dos que defendem que o formato 

que o português brasileiro apresenta contemporaneamente seria fruto de uma 

deriva secular prevista na própria estrutura da língua portuguesa, acelerada pela 

confluência de motivos sócio-históricos a que se submeteu no Brasil, ou as vozes 

dos que crêem se tratar do que se convencionou chamar de um processo de 

transmissão lingüística irregular, que, diferentemente da crioulização, não teria 

resultado em uma nova entidade lingüística, mas numa variedade da matriz 

original da língua, de que se afastara em alguns aspectos pontuais.  

Sem prejuízo a esses pontos de vista, crê-se que se faz, há muito, necessário 

proceder ao resgate de uma questão de direito que é a de se dar às línguas 

africanas um papel de maior destaque na história da constituição do português 

brasileiro, não unicamente na perspectiva de considerá-las mero elemento de 

substrato na formação de prováveis crioulos que devem ter de fato 

setorizadamente existido em algumas regiões do Brasil, mas na dimensão de 

interferências advindas do contato efetivo e em algum grau prolongado que se 

deve ter operado entre o português e algumas línguas africanas na história, cujos 

falantes teriam funcionado como verdadeiros elementos formatadores de uma 

cultura emergente luso-africana, cristalizada posteriormente como afro-brasileira. 

Sabe-se que, embora tenham chegado ao Brasil entre duzentas e trezentas 

línguas africanas durante todo o período do tráfico, a grande maioria delas, à 

exceção do hauçá − que só aportou a partir do século XIX e em número reduzido 

−, pertencia ao tronco Congo-Cordofaniano, a uma única família lingüística, isto é, 

a Níger-Congo, e, segundo Slenes (2008, p. 196-197), a povos que 

 
não só eram quase todos do grupo lingüístico banto, mas uma porcentagem 
substancial falava línguas que não eram mais distantes entre si do que as da família 
das românicas (...). Com relativamente pouco esforço poderiam se fazer entender (...). 

 
Por ser o mais sensível nível da linguagem ao contato lingüístico, o léxico é 

sempre nessas situações bastante revelador. Para se ter uma noção mais clara 

sobre a questão da hegemonia banto em face de outros subgrupos lingüísticos que 
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chegaram ao Brasil, dos 159 itens lexicais registrados como “africanismos” no 

Dicionário Aurélio, por exemplo, 148 são, segundo Petter (2002, p. 137), do 

quimbundo. Independentemente de se poder atribuir indubitavelmente a essa 

língua em especial a origem desses elementos lexicais no português brasileiro − 

haja vista existirem muitos itens cognatos cuja etimologia real se torna difícil de 

precisar em comparação a outras línguas africanas, como têm apontado Angenot 

et al. (2008), em trabalho recente −, o certo é que o subgrupo banto sempre foi 

hegemônico no cenário de todas as línguas da África que atravessaram o sal do 

imenso oceano Atlântico em direção ao Brasil. Mussa (1991, p. 145) acredita que as 

línguas desse subgrupo representaram 35%, 65%, 64% e 50%, na composição de 

todas as línguas africanas nesse território, nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, 

respectivamente. 

O prenúncio dessa realidade já se observara em Portugal muito antes do 

século XVI, que, embora nunca tenha tido, em seu território, durante toda sua 

história, um contingente tão amplo de africanos como o que conheceu o Brasil, 

construiu em sua variedade lingüística um inventário de empréstimos lexicais de 

línguas africanas, em que se evidenciam, ainda hoje, esmagadoramente, os 

elementos banto, pelo menos é o que revelam os dados apresentados por Tinhorão 

(1997), em sua pesquisa. 

Se a influência das línguas desse subgrupo pode ser facilmente recuperada 

no léxico, no que concerne à morfossintaxe sua avaliação é, ao contrário, muito 

mais complexa. A falta de um acervo robusto de documentos históricos escritos 

por africanos ou afro-descendentes tem inviabilizado análises mais precisas sobre 

esse aspecto. Recentemente, porém, Negrão e Viotti  (2008, p. 200), ao analisarem 

as estratégias de impessoalização no português brasileiro, concluíram que 

 
[n]a medida em que o quimbundo foi uma das línguas com as quais o português teve 
um grande contato durante o período de colonização, não podemos deixar de 
considerar a hipótese de que o contato com povos e línguas africanas tenha tido 
alguma função nesse processo de distanciamento entre o português brasileiro e as 
demais línguas românicas, em especial o português europeu. 

 
Inobstante, se, em função desses poucos dados disponíveis, se revela o 

passado um tanto quanto sombrio, o presente, por seu turno, pode ser de grande 
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serventia, como o foi para o trabalho antes citado. Aliás, é o presente, segundo a 

ótica laboviana, como se sabe, a chave para o passado, e vice-versa. E é nesse 

sentido que a observação do contato que se opera entre a língua portuguesa e as 

línguas banto na África, nos tempos hodiernos, pode ser em algum grau 

reveladora para uma melhor avaliação da questão. Afinal, para Heywood (2008, p. 

104): 

 
Por causa da superioridade demográfica da população africana e a tendência das 
culturas banto de se transformarem com o passar do tempo ao absorver elementos de 
fora, emergiu na colônia uma cultura lusitana, com elementos africanos dominantes 
em muitas áreas, de que a língua é certamente um grande espelho.  

 
2 O QUE SE VÊ ATRAVÉS DO PRESENTE 
 

Para demonstrar a viabilidade dessa proposição, utilizar-se-ão por base dois 

trabalhos relativamente recentes, produzidos sobre o continente africano, que 

procuraram identificar possíveis interferências do quimbundo na língua 

portuguesa em uso popular, que foram antes mais detidamente observados por 

Machado Filho (2006), mas que, aqui, serão brevemente resenhados. 

Em Angola, a pesquisa de autoria de Amélia Mingas (2000), cuja publicação 

se intitulou Interferências do kimbundu no português falado em Lwanda, leva a autora a 

sinalizar ocorrências morfossintáticas, em que a esperada concordância interna 

entre os elementos do sintagma nominal e entre este e o sintagma verbal não se 

atualiza, a exemplo de construções como umas caixaO ou As lavraO é nosso (p. 67 e 

74), que considera como decorrentes do fato de que, para os falantes do 

quimbundo, o morfema -s de número do português basta ser acrescentado ao 

determinante, para indicação da pluralização do nome (p. 67). Padrão esse 

facilmente identificado nas normas vernáculas do português brasileiro atual e 

bastante estigmatizado socialmente. 

Diz ainda a autora, ao se referir a alterações no nível da proposição, que em 

quimbundo “nunca se diz tenho fome ou tenho um problema mas eu estou com fome 

(...) nós estamos com um problema” (MINGAS, 2000, p. 83), mas uma vez, estrutura 

perfeitamente análoga ao português brasileiro (PB). Curioso notar que, conquanto 

não o destaque em seu texto, demonstra, pelos exemplos apontados sobre essa 
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questão, a forte tendência de preenchimento do pronome-sujeito, que, 

diferentemente do português europeu contemporâneo – de gramática mais pro-

drop, se manifesta em Luanda, preferencialmente. No Brasil, esse comportamento 

morfossintático de preenchimento lexical do sujeito, bastante comum, tem sido 

tema de diversas pesquisas. 

Não obstante apresentar um leque de outras realizações que, segundo sua 

ótica, refletem um processo de adaptação de “estruturas das línguas bantu ao 

português” (p. 59) − sobretudo por grande parte da população analfabeta−, 

chamam a atenção, em especial, as estratégias de cliticização no uso da língua 

portuguesa em Angola. Sabe-se que a gramática do português europeu opera o 

clítico na direção da esquerda para a direita, o que possibilita que a Lei Tobler-

Mussafia se mantenha produtiva nessa variedade da língua, isto é, a proibição de 

que um elemento clítico possa ocupar a posição inicial absoluta em uma sentença. 

Em Angola e no Brasil, entretanto, a cliticização se realiza no sentido inverso, ou 

seja, da direita para a esquerda, permitindo que construções idênticas a Lhe vi 

ontem sejam perfeitamente gramaticais. Exemplo interessante da preferência à 

próclise no português brasileiro é o que expressa Nunes (2007, p. 27), em um de 

seus trabalhos:  

 
Para mim, foi uma surpresa total descobrir via escrita que a caverna do Ali Babá se 
chamava Sésamo e não Tisésamo (...), o sistema proclítico do PB entrou em ação e fez 
com que o clítico (...) fosse reanalisado como parte da palavra seguinte. 

 
Aliás, não passa despercebido, na frase Lhe vi ontem, antes referida, o 

emprego de vocábulos historicamente considerados dativos servirem de 

acusativos, ou mesmo se identificarem usos de formas nominativas, em função 

acusativa, nos dois lados do sul do Atlântico. 

Se assim é em Angola e no Brasil, tão diferente não o é em Moçambique.  

Cuesta (1994), tendo por corpus a escrita de um dos maiores escritores 

contemporâneos de língua portuguesa na África, Mia Couto, enumera diversos 

pontos conflitantes entre seus usos e o uso que considera canônico para a língua 

portuguesa. Muitos dos quais apontados por Mingas (2000) para o português 

angolano, como anteriormente vistos, ou mesmo por Mateus (2006), para quem “a 
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face exposta da língua portuguesa” há muito permite “detectar as diferenças” 

entre suas variedades (p.74). São casos recorrentes de variação pronominal, entre 

tu e você, próclise em orações principais, dupla negação, “certa anarquia no uso ou 

omissão de preposições” (CUESTA, 1994, p. 641). 

 
3 POR UMA PAUTA RENOVADA DE INVESTIGAÇÃO 
 

Manuel da Bouça cirandava de ouvido à escuta de idioma compreensível, em que ele 
pudesse comparticipar, eliminando o peso que tinha sobre o coração. Mas nada, nada! 
O raio daqueles fulanos falavam mais arrevesado do que os ingleses das minas de 
Nogueira de Cravo, e nem a ciganos, nem a homens de ursos e de macacos ele ouvira 
nunca uma algarraviada assim, que nem parecia de gente. (Castro, 1949[1928], p. 145). 

 
Tem sido assim entre os homens desde que a alegada panlíngua se desfez em 

prol da diversidade, a ponto de despertar preconceito mesmo em quem se 

pronuncia apenas pela voz grafomecânica de um personagem romanesco. A 

língua portuguesa tem seguido seus desígnios em cada um dos espaços em que se 

manifestou na sua história de transplantação, revelando em seu esteio a verve da 

construção natural da diferença, conquanto se esforcem os homens para cercear 

essa inevitável dispersão, sob o rótulo de uma pretendida unidade político-

econômica.   

Entrementes, soam estranhamente uníssonas as vozes do presente no 

passado. Por coincidência ou não, o português africano e o português brasileiro 

comungam fenômenos de mudança que precisam ser melhor investigados, 

nomeadamente em função da presença constante de línguas do subgrupo banto 

em seu processo histórico de constituição. 

É, pois, objetivo deste trabalho fomentar essa discussão, propor uma pauta 

de pesquisa e prometer algum lugar de destaque à maciça presença da população 

africana e dos afro-descendentes que perfizeram uma média de mais de 60% da 

população por todo o período colonial (MATTOS E SILVA, 2004, p. 90). 
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