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1  História do contato entre línguas no Brasil

Dante Lucchesi

A compreensão da realidade sociolinguística brasileira atual, bem como de
sua formação histórica, constitui um amplo campo de pesquisa ainda a ser
devidamente explorado pelos sociolinguistas. As significativas diferenças
estruturais entre as variedades da língua portuguesa no Brasil e em Portugal, que
levaram os linguistas de orientação gerativista a afirmar a existência de gramáticas
distintas de cada lado do Atlântico, têm sido objeto de investigações coletivas
sistemáticas como as levadas a cabo no âmbito do Projeto Análise Contrastiva de
Variedades do Português — VARPORT (BRANDÃO; MOTA, 2003). Em aspectos
importantes da morfossintaxe, como o paradigma da flexão verbal, a cliticização, o
parâmetro do sujeito nulo e o movimento na formação das orações interrogativas,
o português europeu conserva as características assentes entre as línguas românicas,
enquanto o português brasileiro exibe mudanças que afetam esses parâmetros em
função de valores não marcados e que são típicas dos processos de crioulização
(ROBERTS, 1997). Por outro lado, sabe-se que, na virada do século XVIII para o
século XIX, o português europeu passou por um profundo processo de mudanças
fonológicas, com uma violenta redução das suas vogais átonas, que também teve
fortes implicações no plano da morfossintaxe, como a fixação da ênclise como
colocação pronominal praticamente categórica.

A partir daí, descortina-se o campo sócio-histórico, no qual emergem, para
além do plano da análise formal da estrutura linguística, indagações acerca das
condições sociais que desencadearam tais mudanças no Brasil e em Portugal.
Pagotto (1998, p.53) faz referência à ascensão da burguesia como o contexto
histórico que propiciou a difusão do novo padrão fonológico em Portugal. No
Brasil, o contato dos colonizadores portugueses com milhões de aloglotas, falantes
de mais de mil línguas indígenas autóctones e de cerca de duzentas línguas que
vieram na boca de cerca de quatro milhões de africanos trazidos para o país como
escravos, é, sem sombra de dúvida, o principal parâmetro histórico para a
contextualização das mudanças linguísticas que afetaram o português brasileiro.
E processos como esses não devem ser levados em conta apenas para a compreensão
das diferenças entre as variedades linguísticas nacionais. O próprio mapeamento
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das variedades linguísticas contemporâneas do português europeu e, sobretudo,
do português brasileiro, tanto no plano diatópico quanto no plano diastrático,
depende crucialmente de uma apurada compreensão do processo histórico de sua
formação.

Quando se pensa a realidade linguística do Brasil em seu conjunto, não se
pode deixar de ter em linha de conta, com a proeminência que lhe deve ser conferida,
o grande abismo que separa uma minoria, que desfruta de bens e serviços do
universo da cidadania, da grande maioria, que pouco ou nenhum acesso tem aos
bens de consumo, aos serviços sociais e aos direitos sociais básicos — uma situação
que coloca o Brasil no rol das nações que elevaram ao paroxismo o exercício da
desigualdade e da exploração social. E se levarmos em conta que esse fosso tem
sido contínua e persistentemente escavado desde quando se inicia a colonização
do Brasil em 1532, temos motivos suficientes para pensar a realidade linguística
brasileira como um sistema polarizado, constituído por dois grandes subsistemas
— uma norma dita culta e uma norma popular —, cada um deles com sua lógica
própria, com suas respectivas tendências de mudança linguística e seu sistema
particular de avaliação subjetiva (LUCCHESI, 1998, 2001a, 2002b, 2006a).

A norma culta seria, então, constituída pelos padrões de comportamento
linguístico dos cidadãos brasileiros que têm formação escolar, atendimento médico-
hospitalar e acesso a todos os espaços da cidadania e é tributária, enquanto norma
linguística, dos modelos transmitidos ao longo dos séculos nos meios da elite
colonial e do Império; modelos esses decalcados da língua da Metrópole portuguesa.
A norma popular, por sua vez, se define pelos padrões de comportamento
linguístico da grande maioria da população, alijada de seus direitos elementares e
mantida na exclusão e na bastardia social. Na medida em que grande parte de seus
antepassados eram “peças” (seres humanos reduzidos à condição de coisa, para
usufruto de seus senhores), deve-se pensar que esses falares se formaram no grande
cadinho que fundiu, na fornalha da escravidão em massa, as etnias autóctones e
as etnias africanas na forma do colonizador europeu. Dessarte, se é uma variedade
da língua do colonizador a que se impõe na fala dos segmentos sociais aí formados,
não se pode deixar de perceber as marcas de sua aquisição precária e de sua
nativização mestiça.

Assim sendo, o panorama da história sociolinguística do Brasil que se
apresenta neste capítulo focaliza as condições históricas que determinaram essa
clivagem na realidade linguística brasileira, com particular destaque para as
situações de contato entre línguas que estão na base da formação da norma
linguística popular, o padrão linguístico atual da grande maioria da população
do país.
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1.1  Panorama da história sociolinguística
do contato entre línguas no Brasil

Os primeiros povoadores portugueses que, no início do século XVI, vieram
para o Brasil entraram em contato com as tribos indígenas que habitavam a costa
e, por falarem línguas muito aparentadas do tronco tupi, eram capazes de se
comunicarem entre si utilizando uma espécie de koiné, decalcada da língua
tupinambá. Essa língua franca, que viria a ser denominada língua geral da costa
brasileira — ou simplesmente língua geral — foi o instrumento de comunicação
adotado pelos portugueses para integrar a força de trabalho indígena inicialmente
na extração do pau-brasil e posteriormente no cultivo da cana-de-açúcar, do tabaco
e do algodão.

O expediente do escambo para se obter a força de trabalho indígena
rapidamente cedeu lugar ao emprego da força, e logo se iniciou o processo de
escravização do índio. Paralelamente ao trabalho de submissão material do índio
levado a cabo pelos colonizadores portugueses, os missionários da Companhia de
Jesus, os jesuítas, realizavam o trabalho de sua submissão espiritual, através da
catequese. Para uma maior eficácia na conversão do gentio, os jesuítas também
adotaram a língua geral, chegando mesmo a codificá-la e dar-lhe feição escrita,
empregando o modelo da gramática portuguesa de então. Desse modo, pode-se
perceber que o termo língua geral recobre uma diversidade de situações linguísticas:
(i) a koiné empregada na comunicação entre as tribos de línguas do tronco tupi

da costa brasileira;

(ii) a sua versão como língua franca usada no intercurso dos colonizadores
portugueses e indígenas;

(iii) a versão nativizada predominante nos núcleos populacionais mestiços que
se estabeleceram no período inicial da colonização; e

(iv) a versão “gramaticalizada” pelos jesuítas sob o modelo do português e
utilizada largamente na catequese, até de tribos de língua não tupi —
chamados por estes de tapuias, que significa ‘bárbaro’, em tupi.

A sujeição das tribos indígenas foi perpetrada sobremaneira pelos núcleos
povoadores de São Paulo, que penetraram pelos sertões de Minas Gerais e do
Centro-Oeste, organizando expedições, denominadas bandeiras, que mobilizavam
vastos contingentes humanos, o que levou a que fossem definidas como “cidades
em movimento”. A composição étnica da sociedade bandeirante de São Paulo,
nesse período, se definiu a partir do cruzamento entre os colonizadores portu-
gueses, na sua esmagadora maioria homens, com as mulheres indígenas. E foram
os filhos desses cruzamentos, os chamados mamelucos, aqueles que se tornaram
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os mais sagazes caçadores de índios, escravizando aqueles que poderiam ser até
seus parentes, numa busca obstinada de se afirmar na sociedade dos brancos e
superar a sua condição de mestiço, renegando-a (RIBEIRO, 1997).

Sendo majoritariamente mestiça e tendo a esfera doméstica da criação dos
filhos, muitos deles bastardos, entregue às mulheres índias, a sociedade paulista
foi logo tomada pelo uso massivo da língua geral, em sua versão nativizada conforme
referido no item (iii) acima.1 O largo predomínio da língua geral em São Paulo
perdurou até o início do século XVIII, quando o advento do ciclo da mineração
alterou esse estado de coisas.2 Situação semelhante se observou também no
Maranhão, para onde, entre 1560 e 1580, afluíram os tupinambás afugentados das
demais regiões do litoral brasileiro, espalhando-se desde a Serra de Ibiapaba até as
regiões banhadas por afluentes do Rio Amazonas.

Por outro lado, as bandeiras difundiram o uso da língua geral pelo interior
do país até entre as tribos de língua não tupi, o que define uma quinta situação
recoberta pelo termo língua geral:
(v) língua franca de base tupi utilizada como língua segunda por tribos de

língua não tupi (podendo também nesses casos ocorrer a sua nativização).

Por essa outra via, a língua geral também chega até a Amazônia, sendo
adotada por tribos não tupi, basicamente dos grupos aruaque e macro-jê, e lá se
mantém em uso, sob uma forma bastante diferenciada (e denominada nheengatu,
ou seja, ‘língua boa’), até meados do século XX, em função da população dessa
região ser amplamente constituída por índios e seus descendentes mestiços.3

Entretanto, a resistência cultural intrínseca do índio ao trabalho forçado,
sobretudo ao trabalho agrícola (que na sua cultura nômade extrativista ocupava uma
posição subalterna, sendo entregue às mulheres e crianças), aliada às campanhas
contra a escravidão indígena movidas pelos jesuítas, fez com que se fizesse necessário

1 Para A. Rodrigues (1986), a língua geral paulista era diferente da língua geral da costa, embora
fosse baseada em uma língua do mesmo tronco linguístico, o tupi, estreitamente aparentada com
a língua tupinambá, que servira de base para a formação da língua geral da costa e que foi
codificada pelos missionários.

2 Esse predomínio da língua geral em São Paulo é atestado pelo padre Antônio Vieira, que, em
1694, reconhecia que “as famílias dos portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas hoje
umas com as outras, que as mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente, e a língua,
que nas ditas famílias se fala, é a dos índios, e a portuguesa a vão os meninos aprender à escola”
(apud SILVA NETO, 1951 [1963, p.55]). Mas, em 1751, a sua decadência é atestada quando “o
padre Manuel da Fonseca falava do uso do Tupi como coisa remota, pois afirmava que ‘naqueles
tempos [do padre Belchior que evangelizou de 1644 a 1719] era comum a toda Comarca’” (SILVA
NETO, 1951 [1963, p.58]).

3 O nheengatu é ainda hoje falado em diversas localidades da região amazônica, tendo-se tornado
uma das línguas oficiais do Município de São Gabriel da Cachoeira, do Estado do Amazonas, ao
lado da língua portuguesa e das línguas indígenas tukano e baniwa, através da Lei Municipal nº.
145, de 11 de dezembro de 2002.

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:3644



45

buscar uma outra fonte de mão de obra para atender as crescentes demandas dos
emergentes e muito prósperos engenhos de cana de açúcar, que começaram a se instalar
no Nordeste brasileiro, já no século XVI, e se converteram muito rapidamente no
setor econômico mais dinâmico do empreendimento colonial do Brasil.4 Assim, o
sequestro e transporte de populações africanas — que passou à história com a
denominação de tráfico negreiro — forneceu a força de trabalho para a implementação
da cultura agroexportadora do açúcar, que viveria o seu apogeu durante o século
XVII.5 E, certamente, os fabulosos lucros proporcionados pelo tráfico de escravos
africanos para servirem aos senhores de engenhos, ávidos por mão de obra para
impulsionar o seu próspero empreendimento, falou mais alto do que qualquer resistência
cultural indígena ou campanha humanitária de bem intencionados missionários.

Não se sabe ao certo quando os primeiros escravos africanos foram intro-
duzidos no Brasil. Na ausência de informações precisas, Prado Jr. (1974, p.37)
alude a referências de sua vinda já na primeira expedição oficial de povoadores, em
1532. Oficialmente, o tráfico negreiro para o Brasil é autorizado por um alvará de
D. João III, datado de 29 de março de 1549, facultando aos donos de engenho do
Brasil o resgate de escravos da Costa da Guiné e da Ilha de São Tomé, por sua
própria conta, até o limite de cento e vinte “peças” para cada engenho montado
(RAIMUNDO, 1933, p.26-27). A partir daí a importação de escravos africanos para
o Brasil cresce de forma vertiginosa, principalmente em Pernambuco e na Bahia,
onde, já no final do século XVI, os africanos ocupavam majoritariamente a base da
sociedade colonial brasileira; situação que iria se acentuar no século XVII.6 Assim,
enquanto em São Paulo, no Maranhão e no interior do país (ou seja, nas zonas
periféricas da Colônia) a língua geral predominava em função da submissão e
aculturação das populações indígenas, a língua portuguesa avançava a partir da
Bahia e de Pernambuco, os centros mais dinâmicos e mais intimamente ligados à
economia mercantilista, na qual se integrava o projeto colonial brasileiro.7

4 Gabriel Soares de Souza, em 1587, registra que havia 50 engenhos de cana-de-açúcar em Pernambuco
e 44 na Bahia, contra apenas 3 em São Vicente e 2 no Rio de Janeiro (apud ELIA, 1979, p.50).

5 Cf. Mattoso (2003, p.54): “Como os índios se revelaram inadaptáveis às tarefas sedentárias, fez-
se indispensável aumentar o volume do tráfico africano”.

6 Para Mendonça (1933, p.32-33), “Pernambuco e Bahia, nos dois primeiros séculos da história
colonial, são os grandes centros de condensação africana”.

7 Nas palavras de Silva Neto (1951 [1963, p.60]): “ainda se falava a língua geral no Maranhão quando
na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro ela já entrava em franca decadência. Em 1653, o
infatigável padre Vieira testemunhava que os jesuítas pregavam aos índios na língua deles ‘a qual os
moradores pela maior parte entendiam’. Outro missionário ilustre diz-nos ‘que a usavam os meninos
e mulheres portuguesas ainda no confessionário’”. Porém, com a introdução da cultura do algodão
e do largo contingente de escravos africanos que esta carreou, a língua geral cedeu terreno ao
português, deslocando-se para o Pará, como o atesta esse depoimento de 1819: “Hoje, ninguém
sabe o tupinambá no Maranhão; mas no Pará o sabem não só os índios cristianizados, mas também
muitas pessoas brancas, como eu observei” (apud SILVA NETO, 1951 [1963, p.60-61]).
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Nesses dois centros, e depois no Nordeste como um todo, se desenvolverá a
cultura agroexportadora da cana-de-açúcar, do algodão e do tabaco (nessa ordem de
importância). A cultura do fumo se desenvolverá predominantemente na Bahia, na
região de Cachoeira, e desempenhará um importante papel, nos séculos XVIII e XIX,
como elemento de troca no comércio de escravos. A cultura do algodão se difundirá
nos territórios dos atuais Estados do Ceará, Paraíba, e no alto sertão da Bahia e de
Minas Gerais; mas sobretudo no Maranhão, que, apesar da forte presença indígena,
receberá largos contingentes de escravos africanos, em razão da já referida resistência
cultural indígena ao trabalho forçado e às campanhas movidas em seu favor pelo padre
Antônio Vieira. Contudo, foi certamente a lavoura da cana-de-açúcar aquela que deu
o tom dos primeiros séculos do período colonial. A partir da empresa agroexportadora
do açúcar se constituirá uma sociedade patriarcal articulada em torno da figura do
senhor de engenho, e flagrantemente dividida em dois universos: a casa-grande e a
senzala, assim definidos na consagrada equação de Gilberto Freyre (1936, p.XV):

A casa grande, completada pela senzala, representa todo um sistema
econômico, social e político; de produção (a monocultura latifundiária);
de trabalho (a escravidão); de transporte (o carro de boi, o banguê, a

rede, o cavalo); de religião (o catolicismo de família, com capelão
subordinado ao pater familias, culto dos mortos etc.); de vida sexual e de
família (o patriarcalismo polígamo); de higiene do corpo e da casa
(o “tigre”, a touceira de bananeira, o banho de rio, o banho de gamela, o
banho de assento, o lava-pés); de política (o compadrismo).

Na base de todo esse universo, estava a mão de obra africana escravizada,
que se torna cada vez mais representativa na composição demográfica da sociedade
açucareira do Nordeste.8 É possível que os primeiros escravos africanos tenham
tido contato com a língua geral, mas, com a redução da presença indígena na zona
açucareira, os escravos, desde cedo, passaram a ter contato com o português.9 Os
escravos se dividiam, assim, entre os ladinos, que tinham alguma proficiência em
português, e os boçais, que eram incapazes de se comunicar nessa língua.10 E, se a

8 Segundo Hasenbalg (1979), a população do Brasil, em 1700, seria de cerca de trezentas mil
pessoas, e os brancos seriam, no máximo, cem mil, enquanto os escravos de origem africana,
cento e setenta mil.

9 Para Silva Neto (1951 [1963, p.39]), “esses negros já falavam, certamente, um dialeto crioulo-
português, pois a nossa língua foi geral nas costas da África durante os séculos XV, XVI e XVII”.
Já Castro (1990, p.103) considera que “o número de ladinos embarcados era relativamente menor
ao número total dos que não falavam português, e, depois, ao número de ladinos que aprenderam
a falar o português no Brasil”.

10 Em 1651, o padre Vieira observava que “os escravos e escravas boçais sabiam as orações na língua
portuguesa, nam entendendo mais o que dizem, que os papagaios pardos de Angola, ou verdes do
Brasil” (apud SILVA NETO, 1951 [1963, p.80]).
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língua de intercurso entre colonizadores e escravos era o português, talvez tenha
sido possível que, em alguns agrupamentos mais homogêneos, em termos étnicos,
os escravos pudessem lançar mão de uma língua franca africana para a comunicação
entre eles.11 O uso da língua geral tupinambá tornava-se, assim, residual.12

Por outro lado, a pujança da economia açucareira dará ensejo também a
manifestações de requinte,13 entre as quais, naturalmente, o cultivo de uma língua
fortemente ligada aos padrões da Metrópole, que, sob o modelo dos administradores,
altos funcionários e autoridades eclesiásticas (todos reinóis), vicejará entre a elite
colonial, sobretudo nos ambientes finos dos dois mais importantes centros urbanos
da época: Salvador e Recife.14 Já na casa-grande, nas grandes propriedades rurais,
encontram-se os escravos domésticos, que, se possuíam certamente uma maior
proficiência em português, não deixavam de influenciar a língua de seus senhores
— principalmente pela ação das amas que participavam diretamente da criação dos
filhos do seu senhor —, impregnado-lhes a língua com as marcas de sua aquisição
imperfeita.15

Assim, a expansão da língua portuguesa no Brasil, até início do século
XVIII, ocorria paralelamente à expansão da sociedade açucareira do Nordeste, através
da fala dos colonos portugueses que afluíam para esse empreendimento e, sobretudo,

11 Cf. Mussa (1991, p.151-152): “Não é seguro opinar sobre a existência de línguas gerais africanas
no século XVI; o que se pode afirmar com certeza é que grande parte dos escravos africanos
acabavam por aprender o português. Houve, porém, graus diferentes de aprendizagem conforme
a posição do escravo no quadro social. Dessa forma os negros ladinos e os escravos domésticos
e urbanos tendiam mais a abandonar a língua materna (quando não serviam esporadicamente de
‘línguas’ ou intérpretes), o que certamente os levaria a expandir o uso do português, enquanto o
grupo de negros novos e escravos rurais, maioria como se disse, deviam ter no português apenas
uma língua de intercurso com a sociedade branca, sendo admissível que conservassem as respectivas
línguas maternas nos vários e pequenos grupos linguísticos que se formavam nas senzalas,
guardando para ela algumas funções fundamentais”.

12 Cf. Castro (1990, p.100-101): “a partir do século XVII as línguas indígenas perderam a sua razão
de ser como língua veicular nos estabelecimentos da costa, sem dúvida nenhuma, a ser substituídas
pelas línguas africanas nas senzalas”.

13 Cf. Elia (1979, p.50): “Em 1574 dizia o jesuíta Fernão Cardim: ‘em Pernambuco se acha mais
vaidade que em Lisboa’”.

14 O que é atestado nos Diálogos das grandezas do Brasil, escrito em 1618: “Haveis de saber que o
Brasil é praça do mundo [...] e juntamente academia pública, onde se aprende com muita facilidade
toda a polícia, bom modo de falar, honrados termos de cortesia” (apud SILVA NETO, 1951
[1963, p.76]).

15 Reflexos dessa influência podem ser atestados nas recomendações que, em 1798, o bispo Azeredo
Coutinho fazia às mestras de um recolhimento recifense no sentido de que corrigissem os vícios
de linguagem das mocinhas provincianas, “principalmente o de pronunciarem as palavras invertendo
a ordem das letras, como breço, em lugar de berço [...]; ou suprimindo no meio das palavras
algumas letras, como teado em vez de telhado [...]; ou, ainda, engolindo a letra última, principalmente
no número plural, e nos nomes acabados em agudo, como muitas flore em lugar de muitas flores,
Portugá em vez de Portugal” (apud SILVA NETO, 1951 [1963, p.72]).
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através das variedades defectivas de português adquiridas pelos escravos africanos
e transmitidas para os seus descendentes crioulos.

No decorrer do século XVIII, o avanço da língua portuguesa no território
brasileiro será ainda mais acentuado, com a descoberta das jazidas de ouro e pedras
preciosas nas Minas Gerais, no final do século XVII.16 A riqueza do solo mineiro
era de tal monta que desencadeou uma verdadeira corrida do ouro, provocando
uma febre de riqueza que se espalhou como uma epidemia pelo reino, ao ponto de,
“em 1732, uma consulta do Conselho Ultramarino registrava a inquietação do
Governo nos seguintes termos: ‘Por este modo se despovoará o Reino e, em poucos
anos, virá ter o Brasil tantos vassalos brancos como tem o mesmo Reino’” (ELIA,
1979, p.99-100). Estima-se que, no decorrer do século XVIII, pelo menos trezentos
mil portugueses tenham vindo para o Brasil em busca do enriquecimento rápido.17

O tráfico negreiro também se orientou para as demandas cada vez maiores de mão
de obra para a mineração. Além disso, os senhores de engenho, já decadentes,
vendiam os seus escravos para a região das minas, ou para lá se dirigiam com os
seus escravos, pois de todo o país afluíam aventureiros em busca da fortuna fácil.
Desloca-se também para essa região um grande contingente de pequenos artesãos,
pequenos agricultores, profissionais das diversas áreas e principalmente pecuaristas
que vão garantir a infraestrutura básica ao empreendimento minerador. Esse
constante e massivo deslocamento de populações pobres, que já havia se verificado
com o fenômeno das bandeiras, pode explicar em boa medida a homogeneidade
diatópica das variedades populares do português do Brasil.

A grande onda migratória vinda de Portugal com o ciclo do ouro certamente
favoreceu a difusão da língua portuguesa no Brasil, aumentando o acesso dos
escravos aos modelos da língua-alvo do segmento dominante e penetrando nas
regiões do interior de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, onde antes predominava a
língua geral. Portanto, esses processos sociodemográficos podem explicar bem
mais o retrocesso da língua geral no século XVIII, do que a tão propalada reforma
pombalina e a expulsão dos jesuítas do Brasil, na década de 1750.18 O avanço da
língua portuguesa no território brasileiro — seja em sua variedade nativa, veiculada
pelos colonos brasileiros, seja na variedade defectiva, falada pelos escravos africanos
e seus descendentes crioulos — dá-se primacialmente sobre uma base socioeco-
nômica, com a expansão das lavouras de açúcar no século XVII e, sobretudo no

16 Cf. Elia (1979, p.99): “o ouro foi encontrado quase simultaneamente em regiões diversas da zona
que é hoje Minas Gerais, entre os anos 1693 e 1695”.

17 Os números neste caso também não são precisos, mas Celso Furtado estima em trezentos mil os
portugueses que teriam vindo para o Brasil entre 1700 e 1800 (apud HASENBALG, 1979).

18 Para uma visão diferente acerca da importância dos atos institucionais do período pombalino para
o desenvolvimento da língua no Brasil, veja-se J. H. Rodrigues (1983).
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século XVIII, com o grande ciclo das minas, cujo manancial extraordinário de
riqueza teve um impacto sobre toda a economia mundial.

Reflexo direto dessa produção de riqueza é o surgimento de centros urbanos
importantes, como Vila Rica e São João Del Rey, na região de Minas Gerais. Mas o
centro urbano mais beneficiado com a atividade mineira foi o Rio de Janeiro, que
passa a ser o maior porto importador de escravos do país19 e, a partir de 1763, se
torna a capital da Colônia e sua cidade mais importante.20 Obviamente, esse
crescimento da vida urbana na Colônia também favorecerá a preponderância do
português em suas variedades mais normatizadas, criando-se as condições para
uma produção literária mais consistente e uma maior difusão de padrões
institucionalizados da cultura e da língua. Porém, esse desenvolvimento urbano
(muito aquém do volume de riqueza gerado com a mineração — em função do
apetite voraz da Metrópole, que dará azo às primeiras insurreições da elite colonial,
como a Inconfidência Mineira, de 1789) — pouco afetará a situação da agora mais
numerosa população de africanos e descendentes que se esfalfavam na busca do
ouro e dos preciosos diamantes. Esses continuavam a assimilar precariamente o
português nas mais aviltantes situações de incivilidade e, em muitos casos,
conservaram as suas línguas nativas para a comunicação entre si.

O início do século XIX é marcado pela fuga da Corte Portuguesa para o Brasil,
em 1808, no rastro das Campanhas Napoleônicas na Europa. De imediato, deve-se
destacar o impacto demográfico da fixação da Corte no Rio de Janeiro. E esse impacto
deve ser amplificado por se tratar, não de um contingente de colonos dispersos, mas
de um grupo orgânico e que constituía a elite política e cultural da época. Além
disso, a vinda da Corte desencadeia todo um processo de mudanças políticas,
econômicas e sociais que desembocará na independência política do Brasil, em 1822,
e a sua constituição enquanto um estado autônomo. Certamente, todo esse processo
teve uma série de reflexos de incremento da urbanização e fortalecimento da cultura
institucional, como bem descrito por Serafim da Silva Neto (1951 [1963, p.68-69]):

Quinze mil pessoas, o séquito da família real, trouxeram para o Rio de
Janeiro os hábitos e os esplendores da vida lisboeta. Tudo se foi re-
europeizando: a construção das casas, o modo de vestir e, até, de encarar
a vida. Melhora-se a topografia, a higiene, o policiamento e a iluminação

das cidades.

19 Cf. Mendonça (1933, p.33): "No século XVIII, o Rio semelha um porto africano. O Valongo,
mercado de escravos, tem um jeito de Luanda. É a maior feira de escravos de todo o Brasil, que
exporta para São Paulo, Minas, Estado do Rio e Goiás".

20 Para Serrano (1968, p.267): "O movimento do porto acentua-se e, em breve, torna-se o Rio o
centro comercial de todo o país. Dispunha, ademais, de um sistema de viação terrestre, fluvial e
marítima que podia servir a todas as capitanias. Em 50 anos, de 1750 a 1800, aumentou a
população do Rio de Janeiro de 25.000 a cerca de 100.000 habitantes".
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A abertura dos portos faz com que cheguem ao Brasil as comodidades e
o luxo do velho mundo. Instala-se a Régia Tipografia e funda-se, com as
preciosidades de Barbosa Machado, a Biblioteca Nacional.

Rugendas, que esteve no Brasil em 1835, observou a importância do
fato: “Basta comparar o número de habitantes do Rio de Janeiro em
1808, com o de agora, para compreender a influência que teve sobre a
cidade a chegada da Corte de Portugal. Em 1808, o Rio tinha, no máximo,
cinquenta mil habitantes e o número de brancos era, sem comparação,

muito inferior ao de pretos. Hoje, a população é de cento e dez mil almas
e a desproporção entre negros e brancos muito menor, pois, desde então,
se estabeleceram na cidade mais de 24 mil portugueses, sem contar
grande número de estrangeiros, principalmente ingleses e franceses,
atraídos pela abertura dos portos do Brasil [...]”.

De súbito, o Rio de Janeiro tornava-se a capital do Império. E operou-se,
em todo o país, uma rápida e profunda urbanização.

Contudo, há de ter-se cautela diante do otimismo do grande filólogo, pois
todo esse processo não alterou, em suas linhas mestras, o sistema socioeconômico
instalado no Brasil. A economia continuou sendo fundamentalmente agroexpor-
tadora, e a força de trabalho continuou sendo majoritariamente escrava. A grande
mudança operada no período foi a substituição da mineração pela lavoura
agroexportadora do café, como principal fonte da riqueza nacional. As grandes
fazendas cafeeiras, que proliferaram, inicialmente, no Vale do Paraíba e, a partir da
segunda metade do século, no Planalto Paulista, tornaram-se os principais centros
produtores da riqueza do país. Essas regiões passaram a absorver os contingentes
de mão de obra escrava das minas exauridas. Com a atividade econômica orientando-
se comercialmente para a cidade do Rio de Janeiro, acentuou-se a preponderância
econômica (e a fortiori cultural e política) dessa Província sobre as demais regiões
do país, já estabelecida no ciclo do ouro. Com o continuado declínio da cultura
açucareira, manteve-se também o deslocamento de escravos para o Sul do país, a
exemplo do que já ocorrera no ciclo da mineração, dando continuidade ao tráfico
interno e ao massivo deslocamento das camadas pobres da sociedade.21

Mas, passadas as primeiras décadas dos Oitocentos, aparecem os primeiros
sinais das grandes mudanças que estavam por vir. Preocupada em ampliar os

21 Esse deslocamento, em tamanhas proporções e ao longo de tão extenso período de tempo, como
foi dito anteriormente, mas deve ser novamente enfatizado, pode explicar uma relativa
homogeneidade diatópica da norma popular brasileira, bem como a difusão da influência do
contato entre línguas para as mais diversas regiões do país. Vale lembrar também que tal
deslocamento da população pobre e mestiça do Brasil se repetiria ao longo do século XX, com os
nordestinos migrando para as grandes cidades do Sudeste do país e para as regiões Norte e
Centro-Oeste.
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mercados consumidores que a Revolução Industrial exigia, a Inglaterra, após ter
obrigado Portugal a cessar as suas atividades com o tráfico de escravos, passará a
pressionar diretamente o governo brasileiro, após a independência política, em
1822. A primeira consequência dessa pressão será uma lei de 7 de novembro de
1831, que declarava livres todos os escravos que chegassem do estrangeiro a portos
brasileiros e caracterizava os traficantes como infratores, sujeitos a penas corporais
e multas. Porém essa lei não surtiu efeito, e a prosperidade das fazendas cafeeiras
do Vale do Paraíba manterá o tráfico negreiro, em condições semiclandestinas, por
mais de uma década.22 Desse modo, o tráfico negreiro no Brasil só será efetivamente
proibido em 1850.

A abolição da escravidão, consequência natural do fim do tráfico, só ocorrerá,
entretanto, em 1888 (sintomaticamente seguida, um ano depois, pela Proclamação
da República), quando os abolicionistas já haviam conquistado a opinião pública
e promoviam a fuga em massa dos cativos das fazendas, e o Exército se recusou a
perseguir os escravos foragidos.23 Só assim, foi dobrada a tenaz oposição do Partido
Conservador, o braço político dos grandes proprietários rurais do Vale do Paraíba,
que resistiram com todas as suas forças à extinção da escravidão, apesar de o
sistema baseado na força de trabalho escrava acarretar um ônus extraordinário aos
produtores, favorecendo mais o comércio negreiro e os credores do que os próprios
latifundiários — o que em boa medida já havia concorrido para o declínio dos
engenhos de açúcar.

Já as novas fazendas que se abriam no interior de São Paulo, apesar de
contar inicialmente com a mão de obra escrava, passaram a liderar o processo de
mudança do sistema para o trabalho assalariado, que então já se mostrava mais
rentável e viável do que o trabalho escravo.24 Assim, a queda do Império e a
proclamação da República correspondem, no plano socioeconômico, ao declínio
da economia escravista do Vale do Paraíba e à ascensão ao poder dos grandes
fazendeiros de São Paulo e de Minas Gerais, que conseguiram se modernizar,
implementando o sistema de trabalho assalariado; situação essa que marcará o

22 De acordo com Pierson (1945, p.89-90), "em 1831, um tratado com a Grã-Bretanha procurou
abolir o comércio de escravos. Mas, durante um quarto de século, este acordo teve tão pouca
força, que se avalia em quinhentos mil o número de africanos que posteriormente ainda foram
trazidos para o Brasil, muitos deles em navios dos Estados Unidos que operavam com capital
inglês". Atribui-se a esse fato o surgimento da expressão "para inglês ver".

23 Sendo o Brasil a última nação do Ocidente a pôr termo oficialmente ao emprego do trabalho
escravo. O advérbio oficialmente é nesse caso imprescindível, porque a exploração do trabalho no
Brasil tem sido tão violenta e aviltante que, até nos dias de hoje, fiscais do Ministério do Trabalho
flagram grandes propriedades rurais que mantêm trabalhadores braçais em situações "análogas à
escravidão".

24 Estima-se que, desde 1880, o número de trabalhadores livres em São Paulo já superava o número
de escravos.
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período da Velha República. De qualquer forma, nem o Império, em seus estertores,
nem a República nascente elaboraram qualquer plano para a absorção do enorme
contingente de ex-cativos, já que tanto os velhos como os novos latifundiários
não tinham nenhum compromisso com qualquer política social; e o movimento
abolicionista urbano, fundado numa ainda incipiente opinião pública, pouca
interferência tinha nos centros de decisão do país.

Essa situação dos ex-cativos, após o colapso das empresas escravagistas,
terá importantes implicações sociolinguísticas. Alguns receberam doações de terra
e se dedicaram a uma cultura de subsistência, ficando à margem do grande processo
produtivo. Mais marginalizados foram aqueles que abandonaram as grandes fazendas
e se deslocaram ainda mais para o interior, em busca de locais ermos, onde pudessem
livremente subsistir; confinando com a situação em que já se encontravam as
comunidades quilombolas, de escravos foragidos. Se se dirigiam para as cidades,
os ex-escravos eram mantidos nas periferias, em situação de grande miséria e
marginalidade. Assim, deslocados do grande processo produtivo e abandonados
pelas políticas públicas, essas comunidades de ex-escravos formavam nichos, nos
quais se conservariam as mudanças decorrentes do contato entre línguas massivo
e abrupto; podendo-se imaginar que, nos casos mais radicais das comunidades
mais isoladas, continuariam em uso variedades crioulizadas do português, como
os remanescentes do “falar crioulo” descobertos, no início da década de 1960, em
Helvécia, no Extremo Sul do Estado da Bahia, por Carlota Ferreira (1984), ou
mesmo línguas francas de base lexical africana, das quais podem ser um reflexo as
línguas secretas, descobertas na década de 1980 nas comunidades de Cafundó, em
São Paulo (FRY; VOGT; GNERRE, 1981; VOGT; FRY, 1982, 1983, 1985), e Tabatinga,
em Minas Gerais (QUEIROZ, 1984).

Portanto, desde o início do empreendimento colonial, em meados do século
XVI, até o final do século XIX, a organização socioeconômica do Brasil pouco se
alterou. Tratava-se de uma sociedade predominantemente rural, com modestos
núcleos urbanos, que mantinham uma incipiente vida institucional, à qual só
uma pequena elite tinha acesso. Já a grande maioria da sua população — constituída
por índios, africanos e mestiços — era mantida sob a mais violenta exploração e
totalmente segregada da vida institucional ou de qualquer cidadania. Assim, criam-
se as condições objetivas para a polarização sociolinguística do Brasil.25 De um
lado, nos restritos círculos da elite dos pequenos centros urbanos, “os grandes”
da Colônia e do Império cultivavam a língua e as boas maneiras, sob a inspiração
dos modelos importados d’além mar. Do outro lado, nas vastas regiões do interior

25 Nos últimos quinze anos, Lucchesi (1994, 1998, 2001a, 2002b, 2006a) vem sistematizando a
visão de uma polarização sociolinguística do Brasil, a partir dos fundamentos teóricos da
Sociolinguística Variacionista.
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do país, a língua portuguesa passava por drásticas alterações, sobretudo em função
do processo de transmissão linguística irregular, desencadeado nas situações de
contato entre línguas abrupto, massivo e radical, compreendendo a aquisição precária
do português por parte dos índios e africanos, a sua socialização entre esses
segmentos e a sua nativização, a partir desses modelos defectivos, entre os descen-
dentes endógamos e mestiços desses índios aculturados e africanos escravizados.26

Essa polarização que marca a história sociolinguística do Brasil foi destacada já na
década de 1950 pelo grande linguista e filólogo Serafim da Silva Neto:

Dos princípios da colonização até 1808, e daí por diante com intensidade
cada vez maior, se notava a dualidade linguística entre a nata social,
viveiro de brancos e mestiços que ascenderam, e a plebe, descendente
dos índios, negros e mestiços da colônia (1951 [1963, p.88-89]).

Para além do seu vasto conhecimento sobre a história da língua portuguesa,
Silva Neto baseou a sua visão em preciosos depoimentos históricos, que através
da sua pesquisa vieram à luz. Tal é o caso dessa descrição da situação da língua na
Província do Maranhão, feita em 1819, por frei Francisco dos Prazeres:

Presentemente a língua corrente no país é a portuguesa; os instruídos a
falam muito bem; porém entre os rústicos ainda corre um certo dialeto,
que, enquanto a mim, é o resultado da mistura das línguas das diversas
nações que tem habitado no Maranhão (apud SILVA NETO, 1951 [1963,
p.90]).27

Assim como esses, vários outros testemunhos históricos fazem referência à
mistura de línguas que marca a formação das variedades populares da língua
portuguesa no Brasil, nos quatro primeiros anos de sua história.28 Se não é possível

26 O conceito de transmissão linguística irregular, desenvolvido para dar conta das situações de contato
entre línguas é o tema do capítulo 3 deste livro. Lucchesi (2008a, 2008b) detalha a relação
histórica entre a transmissão linguística irregular e a polarização sociolinguística do Brasil.

27 Vale lembrar que o Maranhão abrigou uma grande população de índios tupinambás que para lá
afluíram, nos finais do século XVI e início do XVII, e recebeu também largos contingentes de
escravos africanos importados para o trabalho nas lavouras de algodão, entre os séculos XVII e XIX.

28 Já no século XVII, dispõe-se deste texto perspicaz do padre Antônio Viera: "[...] falam [as nações
asiáticas] a língua portuguesa, mas cada uma a seu modo, como no Brasil os de Angola, e os da
terra [...] A língua portuguesa tem avesso e direito: o direito é como nós a falamos, e o avesso
como a falam os naturais [...] Eram línguas partidas, não só porque eram muitas línguas, senão
porque eram línguas e meias línguas: meias línguas, porque eram meio portuguesas e meio de
todas as outras nações que as pronunciavam e as mastigavam a seu modo". Para o século XIX,
tem-se o testemunho dos viajantes estrangeiros. Em 1821, Saint-Hilaire "notara que os negros
conservavam qualquer coisa de infantil em seus modos, linguagem e ideias... o que é uma das
características dos falares crioulos". Em 1868, "o viajante inglês Burton, meticuloso e honesto
observador, diz que os escravos negros de Morro Velho falavam luso-hamítico" (apud SILVA
NETO, 1951 [1963, p.109]).
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determinar com absoluta segurança a ocorrência de processos crioulizantes nesse
período, pode-se pensar que o português popular sofreu profundas alterações ao
ser adquirido, inicialmente, pelos poucos índios aculturados em português e,
posteriormente, por contingentes cada vez mais expressivos de escravos trazidos
da África; de modo que é bem razoável imaginar que o português falado por esses
segmentos tenha passado por um intenso processo de transmissão linguística
irregular, que pode, em determinadas situações mais propícias, ter atingido um
nível de pidginização e crioulização.29 Essas mudanças não chegariam a afetar
diretamente o português culto das camadas mais altas da sociedade brasileira, que
mantinham estreitos laços culturais e linguísticos com Portugal.

Toda essa situação só começa a se alterar após a abolição da escravidão e o
início da imigração de largos contingentes de europeus e asiáticos para o Brasil. A
adoção do trabalho assalariado, que amplia o mercado consumidor brasileiro, e os
grandes excedentes gerados pela exportação do café criam as condições para a
industrialização, implementada nas primeiras décadas do século XX, e intensificada
sobretudo a partir do Estado Novo. A industrialização em larga escala desencadeia,
a partir da década de 1940, o fenômeno da urbanização do país, levando à formação,
já na década de 1970, de verdadeiras megalópoles, como o Rio de Janeiro e São
Paulo, que ocupam uma posição reitora na condução da economia e da cultura do
país.30

No bojo desse processo, são construídas as rodovias que integram todas as
regiões do território nacional, e os meios de comunicação de massa experimentam
um crescimento vertiginoso, alcançando e influenciando — inicialmente, através
do rádio e, depois, através da televisão — até as comunidades mais isoladas dos
mais afastados rincões do território brasileiro. Esse gigantesco processo, que alterou
profundamente a fisionomia do país (mesmo sem o livrar de suas deformações
estruturais), acabou por atenuar, em sua ação niveladora, a acentuada polarização
entre a fala das elites urbanas e a fala das populações rurais pobres; tanto ao
eliminar, na fala popular, as marcas mais características do processo de transmissão
linguística irregular, ocorrido nos séculos anteriores (ou mesmo provocando o
desaparecimento, em algumas localidades, de formas incipientes de línguas

29 Cf. Silva Neto (1951 [1963, p.89]): "O grau desse falar crioulizado varia de lugar para lugar:
depende da percentagem de brancos e do status cultural. Onde menor for o número de brancos,
onde a população consistir, quase exclusivamente, de índios, negros ou mestiços, maior será o
grau de linguajar crioulizante".

30 Para se ter uma ideia das proporções desse processo de urbanização da sociedade brasileira, basta
que se diga que, em 1940, quase 70% dos 41.236.315 habitantes do Brasil viviam no campo; já em
1970, cerca de 56% da população vivia nas cidades, contra 44% da população rural; e, em 1996, a
população urbana corresponde a quase 80% dos 157 milhões de habitantes do Brasil (IBGE,
1987, 1996, 1997).
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crioulas); quanto ao permitir que certas mudanças ocorridas na fala popular
penetrassem na fala das camadas médias e altas. Nesse caso, o grande fenômeno
da imigração ocorrido entre os finais do século XIX e as primeiras décadas do
século XX pode ter desempenhado um papel decisivo.

A transição para o trabalho assalariado foi fortemente impulsionada pela
vinda para o Brasil de mais de três milhões de imigrantes europeus e asiáticos,
entre o final do século XIX e o início do século XX. Esses indivíduos, em sua
maioria, ingressaram na base da pirâmide social brasileira, dirigindo-se para o
trabalho braçal no campo. Nessas circunstâncias, o modelo mais acessível de que
dispunham para a aquisição do português era o proveniente dos capatazes e dos
trabalhadores braçais locais, que, em sua maioria, eram ex-escravos africanos ou
seus descendentes endógamos e mestiços; ou seja, o português que esses
imigrantes — italianos, japoneses, alemães, etc. — aprenderam, ao chegar ao Brasil,
era o português popular, com as profundas mudanças decorrentes do processo de
transmissão linguística irregular por que este havia passado. Contudo, em função
de seu background cultural, esses imigrantes ascenderam rapidamente na estrutura
social, levando para o seio da norma culta algumas das estruturas de matiz popular
que haviam adquirido em seu contato inicial com o português.31

Pode-se perceber, assim, o caminho através do qual certos processos de
variação e mudança induzidos pelas situações de contato maciço do português
com línguas indígenas e africanas puderam penetrar nas camadas médias e altas,
generalizando-se no português brasileiro como um todo. Este pode ser o caso da
variação na concordância de número (tanto verbal quanto nominal), que teria se
originado no processo de transmissão linguística irregular ocorrido na base da
pirâmide das sociedades colonial e do Império, e daí se teria difundido, tornando-
se hoje um fenômeno que se verifica em todos os extratos da sociedade brasileira
(SCHERRE, 1994, p.38); registrando-se, é bem verdade, a enorme diferença de
frequência na variação que ainda separa os segmentos de maior poder aquisitivo e
nível mais alto de escolaridade da população pobre, analfabeta ou de pouca
instrução.32

31 Pode-se pensar aí numa sorte de seleção operada pela reação dos falantes nativos cultos, que
seriam mais refratários às estruturas populares mais estigmatizadas e mais tolerantes com as
estruturas que colidissem menos com as estruturas mais normais do seu falar. Contudo, como
esses julgamentos não se operam no plano abstrato da estrutura linguística, mas nas relações
sociais e ideológicas que efetivamente se travam entre os falantes (LUCCHESI, 2004c, p.49-50),
pode-se pensar que os falantes nativos das classes média e alta seriam muito menos refratários
aos desvios linguísticos de um emergente empresário de origem europeia do que diante dos
padrões de fala dos trabalhadores braçais negros e mulatos.

32 Essa enorme diferença quantitativa no emprego das regras de concordância nominal e verbal
constitui um verdadeiro divisor de águas no cenário da polarização sociolinguística do Brasil
(LUCCHESI, 2006a, 2007, 2008b).
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Por outro lado, ocorreram, também ao longo do século XX, significativas
mudanças no panorama cultural e linguístico das camadas mais baixas da população,
em função do vasto processo de urbanização da sociedade brasileira, já referido acima,
e da crescente influência da cidade sobre o campo. Essa influência cultural e linguística
define uma tendência da mudança do português popular em direção aos modelos da
norma urbana culta, que atingem e influenciam as camadas mais baixas da população
através da televisão, do rádio, ou pelo contato direto, proporcionado pelas modernas
condições de transporte, ou mesmo através do precário sistema de ensino público.
Nesse contexto, estão em vias de desaparecimento as marcas mais drásticas das
alterações produzidas pelo extenso contato entre línguas ocorrido nos séculos
anteriores, mantendo-se os vestígios das características mais expressivas do processo
de transmissão linguística irregular apenas naquelas comunidades rurais mais
isoladas e, dentre essas, naquelas em que o contato entre línguas foi mais radical, e
a reestruturação gramatical, mais profunda.

Caso particularmente interessante é o das comunidades rurais afro-brasileiras
isoladas, que provêm de antigos quilombos ou de agrupamentos de ex-escravos,
que receberam doações de terra no final do século passado.33 Nessas comunidades,
ainda se observa, na fala dos seus membros mais velhos, alguns traços linguísticos
que apontam claramente para mudanças drásticas resultantes de um processo
pretérito de transmissão linguística irregular. Esses traços praticamente desapare-
ceram na fala dos mais jovens, que, diferentemente de seus avós, ouvem rádio e
assistem à televisão, e tiveram acesso a pelo menos um ano de instrução pública.
Esse processo de mudanças descrioulizantes pode ter ocorrido de forma muito
acelerada no decorrer do século XX, em função do violento processo de penetração
no campo das grandes empresas capitalistas.

O cenário inicial é constituído pelo alto grau de isolamento linguístico e
cultural em que viviam as comunidades quilombolas, clandestinas e ilegais até a
abolição da escravatura. Tal cenário seria altamente favorável à crioulização do
português, ou mesmo à manutenção, em uso corrente, de línguas francas de base
africana. Essa situação certamente pouco se alterou até as primeiras décadas do
século XX. A partir daí, inicia-se o violento processo de ocupação de vastas zonas
rurais através dos empreendimentos capitalistas de mineração, extração madeireira
e produção de celulose, entre outros. Esses empreendimentos expulsaram de suas
terras essas comunidades, e/ou acabaram por integrar os seus indivíduos no
processo extrativo e/ou produtivo, através da exploração de sua força de trabalho,
alterando drasticamente o seu modo de vida e desarticulando a sua cultura local.

33 As comunidades rurais afro-brasileiras do interior do país, em geral, e as comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas analisadas neste livro são objeto do próximo capítulo.
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A fala dessas comunidades a fortiori seria profundamente afetada, perdendo todas
as particularidades crioulizantes, ou mesmo desaparecendo, na medida em que a
coletividade que a usava se desarticulasse. Desse modo, a intensa e violenta
penetração do capitalismo no campo brasileiro pode ter eliminado as eventuais
variedades crioulizadas do português no Brasil que tenham sobrevivido até o início
do século XX.

Na seção seguinte, busca-se reunir algumas evidências históricas sobre o
grau de crioulização do português, focalizando especificamente as condições e os
contextos sociolinguísticos em que se deu a integração dos grandes contingentes
de escravos africanos na sociedade brasileira.

1.2  O contato do português com as línguas africanas

Os estudiosos que se dedicaram ao tema do contato entre línguas na história
sociolinguística do Brasil são quase unânimes em afirmar que o elemento africano
desempenhou um papel bem mais relevante no processo de constituição de nossa
realidade linguística atual do que o elemento indígena.34

Desde os primeiros contatos, as comunidades autóctones brasileiras sentiram
o violento impacto da transplantação da civilização cristã ocidental para o Brasil. Com
efeito, ao longo desses cinco séculos, perpetrou-se um verdadeiro genocídio dos povos
indígenas. Quando não eram chacinados pelas “expedições punitivas”, eram dizimados
por moléstias adventícias contra as quais não haviam desenvolvido qualquer imunidade
— uma simples virose dizimava tribos inteiras. Expulsos de suas terras, buscavam
refúgios nas regiões mais recônditas e mais inacessíveis, onde encontravam abrigo da
sanha “civilizatória”. Quando escravizados, não se adaptavam aos trabalhos forçados,
sobretudo aos trabalhos agrícolas, em razão de suas características culturais intrínsecas.
Sua adaptação à vida urbana era ainda mais remota.35

34 Já em 1933, Mendonça (p.52) refutava "a proeminência indevida que se conferiu ao índio com o
prejuízo do negro na formação da nacionalidade brasileira"; proeminência esta que ele atribui à
ideologia romântica do "indianismo de Gonçalves Dias, Alencar...", que elegeu o índio mítico
como símbolo da nacionalidade, em detrimento da figura proletarizada do negro: "O negro, que
sua no eito e, esfalfado, trabalha sob o chicote, não oferece a mesma poesia do índio aventureiro
que erra pelas florestas... Se um alicerça obscuramente a economia nacional com a lavoura da
cana-de-açúcar e do café, e a mineração do ouro, o outro sugere motivos sentimentais para o
passatempo dos elegantes do Império...".

35 Não é possível estabelecer com precisão o número de índios que viviam no território brasileiro na
época do descobrimento. As estimativas variam muito, indo de um a cinco milhões de indivíduos.
De qualquer maneira, levando em conta que os recenseamentos mais recentes da população
indígena brasileira apontam para números em torno de trezentos mil, pode-se ter uma ideia das
dimensões do genocídio que foi perpetrado ao longo de quinhentos anos de contato.
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 Por essas razões, desde muito cedo, o empreendimento colonial brasileiro
esteou-se na força de trabalho dos escravos trazidos da África. Já no século XVII,
os africanos constituíam a força motriz do setor mais dinâmico da economia
colonial, a cultura agroexportadora do açúcar, no Nordeste. Para além do trabalho
braçal produtivo, os africanos eram empregados também em tarefas domésticas e
muitos dos serviços urbanos. Chegaram mesmo a desempenhar as funções de
controle da produção — como capatazes — ou mesmo de repressão — eram negros
muitos dos capitães do mato que caçavam escravos foragidos. Desse modo, ao
longo de mais de três séculos, passando pelo ciclo do ouro e atingindo a sociedade
cafeeira, os africanos e seus descendentes crioulos36 garantiram, de forma decisiva,
a atividade produtiva do país, participando de quase todas as esferas da vida social;
não alcançando, porém, os postos e benefícios de uma cidadania, tão restrita e
discricionária.

Portanto, para poder dimensionar a forma como o contato entre línguas se
processou ao longo da história da sociedade brasileira, que níveis atingiu e,
sobretudo, quais as suas consequências para a formação do panorama linguístico
brasileiro contemporâneo, deve-se direcionar o foco para como os contingentes de
escravos africanos se integraram à sociedade brasileira e como assimilaram e
concorreram para o desenvolvimento da língua que se tornaria hegemônica no
Brasil: o português. Nesse sentido, algumas questões de natureza sócio-histórica
e demográfica assumem uma importância crucial. Dentre essas, destacam-se as
seguintes:
(i) número de escravos africanos trazidos para o Brasil e impacto, em termos

demográficos, desse contingente sobre a composição étnica da sociedade
brasileira;

(ii) origem geográfica e caracterização etnolinguística dos africanos e sua
distribuição pelo território brasileiro;

(iii) formas de interação desses indivíduos, nos níveis social, cultural e linguís-
tico, com o grupo dominante.

Nas próximas seções, busca-se sistematizar algumas das respostas a essas
questões.

36 O adjetivo crioulo significava inicialmente 'nascido no lugar'. Desse modo, distinguia-se o escravo
de nação (o escravo africano) do escravo crioulo (nascido no Brasil). Com o fim do tráfico negreiro
e o progressivo desaparecimento dos africanos, criaram-se as condições para o processo de
evolução semântica, através do qual o termo crioulo passou a designar genericamente no Brasil os
indivíduos de cor negra.
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1.2.1  A proporção de africanos na formação da sociedade brasileira

As estimativas do número de escravos africanos trazidos para o Brasil durante
cerca de três séculos de tráfico negreiro variam enormemente. Na ausência de
fontes diretas, só é possível chegar a alguma cifra através de processos quantitativos
indiretos.37 Pandiá Calógeras (1927 [1957]) partiu de dados de recenseamentos da
escravidão no início do século XIX, para chegar a uma média anual de cinquenta e
cinco mil escravos importados. Desse modo, apresentou o número impressionante
de treze milhões e quinhentos mil escravos importados, que a maioria dos estudiosos
considera exagerado. Roberto Simonsen (1937), baseando-se na produtividade e
na vida média do escravo, chegou a um número bem menor: três milhões e trezentos
mil. Já Maurício Goulart (1949 [1975]), que adotou um método direto, com base
nas poucas informações remanescentes sobre o tráfico, chegou a um número
semelhante, que oscilaria entre três milhões e quinhentos mil e três milhões e
seiscentos mil. Essa é a cifra que normalmente é tomada por base nos estudos
sobre a escravidão no Brasil.38

Assim, os números aqui apresentados já indicam um forte impacto dessa
população africana na constituição da sociedade brasileira; com suas inevitáveis
consequências no plano linguístico. Porém, mais importante do que determinar
as dimensões desse impacto em termos absolutos é determinar o peso relativo do
segmento de origem africana na composição étnica da sociedade brasileira.

O recenseamento feito pelo padre Anchieta em 1583, quando a importação
de escravos africanos ainda estava em seu início, revela a composição étnica da
sociedade colonial brasileira apresentada no Quadro 1.

No cômputo geral, os brancos portugueses perfazem cerca de 40% da
população integrada na sociedade colonial, no final do século XVI; sendo os
restantes 60% distribuídos entre negros e índios.39 Os índios são mais repre-
sentativos nas regiões laterais da Colônia, na época: São Vicente, Rio de Janeiro e
Espírito Santo. Nos centros econômicos mais dinâmicos e progressistas —
Pernambuco e Bahia —, a presença de portugueses, bem como de seus escravos
africanos, é mais forte. Os colonizadores brancos constituíam a metade da população

37 A ausência de fontes diretas se deve sobretudo à Circular nº 29 do Ministério da Fazenda, de 13
de maio de 1891, que determinou a queima de todos os arquivos e documentos históricos
relativos à escravidão.

38 Cf. Mattoso (2003, p.53): "Entre a segunda metade do século XVI e 1850, data que assinala a
abolição definitiva do tráfico brasileiro, o número de cativos importados é avaliado entre 3.500.000
e 3.600.000. Essas cifras baseiam-se em dados incompletos, mas têm unanimidade entre os que
atualmente se voltam para o problema. O Brasil teria, pois, importado 38% dos escravos trazidos
da África para o Novo Mundo".

39 Obviamente, não se leva em conta aqui os índios não aldeados.
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na Bahia, sede do Governo-Geral; e 40%, em Pernambuco. Já os escravos africanos
somavam quase 20% da população baiana, e constituíam a metade da população
em Pernambuco (o número de escravos nascidos no Brasil, os crioulos, seria então
irrelevante). Essa proporção iria aumentar muito ainda no século XVI (ou já seria
mesmo bem maior), pois há os que estimam uma importação de escravos até 1600,
na ordem de cem mil pessoas; situação que iria se acentuar no século XVII, com a
vinda de seiscentos mil escravos africanos para o Brasil (TAUNAY, 1941, p.256
apud SILVA NETO, 1951 [1963, p.80]).

BRANCOS NEGROS ÍNDIOS TOTAL

Bahia 12.000 4.000 8.000 24.000

Pernambuco 8.000 10.000 2.000 20.000

São Vicente 1.500 - 1.000 2.500

Rio de Janeiro 750 100 3.000 3.850

Espírito Santo 750 - 4.500 5.250

Porto Seguro 750 - - 750

Ilhéus 750 - - 750

Itamaracá 250 - - 250

Total 24.750 14.100 18.500 57.350

Quadro 1 - População do Brasil por etnia em 1583

Fonte: Silva Neto, 1951 [1963, p.79].

O advento do ciclo das minas no século XVIII intensificará o tráfico negreiro,
aumentando o número de africanos na composição étnica brasileira. Entretanto, o
segmento que mais cresceu nesse período foi o de colonizadores portugueses,
atraídos para o Brasil pela riqueza do ouro. O Quadro 2 apresenta dados do censo
realizado em 1798.

GRUPO ÉTNICO Nº DE HABITANTES

Brancos 1.010.000

Mestiços livres 406.000

Mestiços escravos 221.000

Negros escravos 1.361.000

Índios 250.000

Total 3.248.000

Quadro 2 - População do Brasil por etnia em 1798

Fonte: Azevedo, 1975, p.14-15.
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Assim, os colonizadores brancos constituem quase 30% da população,
enquanto os escravos negros seriam quase a metade do total de habitantes da
Colônia; entre esses “o número de crioulos superava o número de africanos”
(MUSSA, 1991, p.160). O número de mestiços cresce muito, graças, sobretudo, à
maior presença dos colonizadores brancos. Verifica-se também, no período, um
deslocamento populacional do Nordeste para o Sudeste do país. Essa tendência se
manterá no século XIX, em função do ciclo do café. Para esse período, dispõe-se
dos censos de 1850 e 1890, cujos resultados são apresentados no Quadro 3.

GRUPO ÉTNICO 1850 1890

Brancos 2.482.000 6.302.198

Mestiços 2.732.000 5.934.291

Negros 2.500.000 2.097.426

Índios 302.000 - - -

Total 8.020.000 14.333.915

Quadro 3 - População do Brasil por etnia em 1850 e 1890

Fonte: Chiavenato, 1980, p.237, com adaptações.

Nesse período, os brancos são o grupo que mais cresce em termos absolutos,
com o segundo maior crescimento em termos relativos, atingindo mais de 40% do
conjunto da população brasileira. Isso se deve ao crescimento vegetativo desse
segmento e ao aumento da imigração portuguesa e europeia. Deve-se considerar
também os casos de “branqueamento” de mestiços que ascenderam socialmente,
sendo o mais expressivo o do grande escritor Machado de Assis, que é caracterizado
como mestiço, em sua certidão de nascimento, e como branco, em seu atestado de
óbito. Do número total de mestiços, nos dados de 1890, deve ser tirado algo em
torno de no máximo 300.000, relativamente ao número de índios aí incluídos.
Mesmo assim, o número de mestiços aumenta em quase dez vezes, em menos de
cem anos, o que revela as enormes dimensões do fenômeno da miscigenação no
Brasil. O número de negros aumenta de 1.361.000 para 2.500.000, entre 1798 e
1850; e cai para pouco mais de 2.000.000, em 1890. O crescimento se deve às
proporções espantosas que o tráfico negreiro assumiu na primeira metade do século
XIX, apesar das proibições; e o decréscimo resulta do fim do tráfico em 1850.
Nesse período, “o número de crioulos já ultrapassava com certeza o número de
africanos entre os negros livres ou escravos” (MUSSA, 1991, p.163).

Os dados percentuais, apresentados por Mussa, referentes à composição
étnica da sociedade brasileira no período de 1583 a 1890 (Tabela 1) correspondem,
em linhas gerais, aos aqui já referidos.
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Tabela 1 - População do Brasil por etnia do século XVI ao XIX

ETNIA 1583-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1850 1851-1890

Africanos 20% 30% 20% 12% 2%

Negros brasileiros - 20% 21% 19% 13%

Mulatos - 10% 19% 34% 42%

Brancos brasileiros - 5% 10% 17% 24%

Europeus 30% 25% 22% 14% 17%

Índios integrados 50% 10% 8% 4% 2%

Fonte: Mussa, 1991, p.163.

A proporção do segmento de origem africana é o primeiro fator que explica
por que não houve no Brasil a formação e estabilização, em níveis demográficos
representativos, de uma língua crioula de base portuguesa. A situação mais favorável
à crioulização do português se daria com a aquisição precária da língua pelos
escravos africanos e a sua nativização, a partir desse modelo defectivo, entre os
descendentes crioulos. Note-se que, considerando apenas a proporção de africanos
e negros brasileiros, esses dois segmentos só atingem o seu ápice no final do
século XVII, quando constituem a metade da população. Com efeito, esse deve ter
sido o período em que os processos crioulizantes podem ter ocorrido em níveis
mais intensos e representativos, até porque essa proporção pode ter excedido
bastante os 50%, sobretudo em algumas zonas açucareiras do Nordeste. Mas, com
o aumento da imigração portuguesa nos séculos XVIII e XIX, a proporção de africanos
e negros cede terreno para os segmentos branco e mestiço, chegando a constituir
apenas 15% do total, em 1890.

1.2.2  Fatores que determinaram a ausência de um processo
representativo de crioulização do português no Brasil

O nível de crioulização é inversamente proporcional à facilidade de acesso
aos modelos da língua-alvo. Em termos demográficos, o acesso à língua-alvo é
determinado pela proporção da população dominante. Em outras palavras, quanto
menor for a proporção do segmento dominante, maiores as chances de ocorrer a
crioulização. Ora, a proporção de população branca no Brasil nunca foi inferior a
30%, crescendo significativamente no século XIX, quando chega a quase a metade
do total. Esse quadro está bastante distante do que deu ensejo às formas mais
típicas de crioulização, ocorridas no Caribe. No Haiti e na Jamaica, a proporção de
brancos nunca ultrapassou os 10% durante praticamente todo o período da
colonização, e o nível de miscigenação entre brancos e negros foi muito mais
baixo do que o observado no Brasil. Portanto, de um modo geral, o acesso aos
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modelos da língua-alvo no Brasil sempre foi maior do que o que se observa nas situações
mais típicas de crioulização.40

Outro fator que também inibiu a formação de um crioulo brasileiro tem a
ver com as condições de vida a que eram submetidos os escravos. A crioulização
depende de forma crucial da nativização da língua-alvo, o que, por sua vez, passa
pela socialização do uso dessa língua-alvo entre a população dominada. A
socialização da língua dos dominantes entre a população dominada e a sua
nativização colocam essa língua precariamente adquirida diante de necessidades
expressivas e comunicativas novas e que não se apresentavam na simples interação
imperativa com os indivíduos do grupo dominante. As lacunas do antigo código
de emergência são então preenchidas através da gramaticalização, decalcadas ou
não das estruturas originais das línguas do substrato, de formas lexicais da língua-
alvo, retidas na aquisição do código de emergência. Esse processo de reestruturação
é fundamental nos casos típicos de crioulização.41

A situação de vida da maioria dos escravos brasileiros não lhes permitia o
acesso a qualquer forma de vida familiar ou social. Em primeiro lugar, em decorrência
da alta mortandade: os escravos eram submetidos no eito a condições de exploração
tão desumanas, que seu ciclo de vida no trabalho é estimado entre cinco e sete
anos. Nessa terrível condição, pode-se imaginar que o escravo não teria a menor
condição ou qualquer motivação para constituir uma família, ou mesmo procriar;
como demonstra a taxa de crescimento vegetativo negativa da população escrava,
que apresentam os historiadores. Além disso, a proporção entre homens e mulheres,
entre os escravos trazidos da África, era de três para uma. Some-se a isso, a
elevadíssima taxa de mortalidade infantil, que deveria ficar em torno de 60%
(MUSSA, 1991, p.155).

A socialização da língua-alvo entre a população escrava também foi
prejudicada pelos sucessivos deslocamentos das lavouras do Nordeste para a região
das minas, no século XVIII, e dessas para as lavouras de café, no século XIX. A
venda de escravos, em muitos casos, desarticulava os agrupamentos já formados,
ou mesmo os embriões de núcleos familiares, o que certamente dificultava a
socialização.

A crioulização também enfrentou a concorrência do uso de línguas francas
africanas entre a população escrava, sobretudo nos ambientes das senzalas. A
crioulização depende do preenchimento de lacunas que se dá quando a língua
dominante é também usada na interação entre os escravos. Se, nessa interação, os

40 Essa é uma afirmação de caráter geral. Ela não se aplica a certas situações específicas, como, por
exemplo, o caso de certas propriedades do interior, em que o número de escravos poderia em
muito exceder a proporção geral; ou ainda, o das comunidades de escravos foragidos, os quilombos.

41 Esse processo é tratado em detalhe no capítulo 3 deste livro.
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escravos lançam mão de uma língua franca baseada na língua nativa do segmento
étnico africano mais representativo e/ou de maior prestígio, o processo de
crioulização é inibido. O uso de línguas francas africanas no Brasil não está
totalmente esclarecido, e o tratamento dessa questão conduz a uma ligeira digressão
sobre a composição etnolinguística dos escravos africanos trazidos para o Brasil.

O tráfico de escravos africanos para a colonização do Novo Mundo, que teve
como principais protagonistas Inglaterra, França, Holanda e Portugal, era feito a partir
do litoral africano, onde se instalavam bases militares que recebiam os contingentes
de escravos destinados à exportação.42 A costa ocidental de onde se processava o
tráfico estendia-se desde o “delta do Rio Senegal, na atual fronteira entre Senegal e
Mauritânia, até o Cabo Frio, ao norte da atual Namíbia”. Na costa oriental, a chamada
contracosta, “a faixa terrestre vai do sul do atual Moçambique até Mogadíscio na Somália”
(MUSSA, 1991, p.137-138). “Parece, no entanto, que Moçambique nunca chegou a
alcançar cifras proveitosas para o tráfico, devido ao custo das viagens transatlânticas
feitas num percurso mais longo, principalmente no que diz respeito ao nordeste
brasileiro” (CASTRO, 1990, p.102). De qualquer forma, partindo da costa ocidental
ou da costa oriental, “a área do tráfico não se limitava à faixa litorânea, uma vez que os
captores de escravos, por serem africanos ou europeus assimilados, avançavam muitas
léguas para o interior” (MUSSA, 1991, p.138).

Do ponto de vista etnolinguístico, a região de onde se originavam os escravos
trazidos para o Brasil é dividida entre dois grandes grupos: o grupo linguístico
kwa (chamados tradicionalmente de sudaneses), situado, grosso modo, ao norte da
linha do equador, na região do Oeste-Africano; e o banto, que compreende a
extensão de terras ao sul do equador. “Os sudaneses apresentam uma grande
fragmentação linguística oposta à unidade substancial das línguas banto”
(MENDONÇA, 1933, p.16). Nos contingentes de escravos do grupo banto trazidos
para o Brasil, predominam “as línguas étnicas majoritárias: o quimbundo, o
quicongo e o umbundo”. No grupo sudanês, “os seus principais representantes
no Brasil foram os nagôs ou iorubás, e os jejes ou povos de língua ewe” (CASTRO,
1990, p.98-99).

A composição etnolinguística dos escravos trazidos para o Brasil também
se alterou ao longo dos séculos. No século XVI, há um predomínio dos escravos
trazidos da Costa da Guiné sobre os escravos trazidos da região do Congo e de
Angola. No século seguinte, irão predominar os escravos de língua banto,

42 Cf. Mussa (1991, p.136): "Os europeus não adentraram o interior do continente, à exceção dos
portugueses em alguns poucos pontos. O comércio escravista funcionava fundamentalmente
através da aquisição de escravos capturados por africanos, atividade via de regra controlada pelos
soberanos locais. Os escravos recém-capturados ficavam à espera dos navios negreiros em barracões
construídos dentro ou nas imediações dessas bases militares, de onde partiam para a América".
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nomeadamente o quimbundo e o quicongo, exportados de Luanda, que “se
transformou no mais importante porto para o tráfico com o Brasil em geral”
(CASTRO, 1990, p.102). No século XVIII, parece ter havido uma divisão do tráfico
em duas correntes principais. A primeira, de tráfico de escravos de línguas banto,
ligava a região de Angola a Pernambuco e, principalmente, ao Rio de Janeiro,
maior porto importador de escravos no período, que os repassava para as outras
regiões, sobretudo para Minas Gerais. A segunda rota se estabeleceu a partir da
troca do fumo produzido no Recôncavo Baiano com os escravos embarcados na
Costa da Mina, do grupo linguístico kwa. Assim, “a Bahia não só teve mão-de-
obra escrava em abundância, como manteve quase que o monopólio do tráfico
externo com aquela região africana e do tráfico interno dos denominados escravos
minas para a região dos garimpos, que parece ter absorvido a maioria deles” (CASTRO,
1990, p.106). Essa situação perduraria até a primeira metade do século XIX, quando
o tráfico negreiro foi extinto; só que nesse período os escravos minas importados
pela Bahia e, principalmente, os escravos de línguas bantos importados pelo Rio
de Janeiro eram vendidos para as grandes fazendas de café do Vale do Rio Paraíba e,
em menor número, para as emergentes lavouras cafeeiras do interior paulista.

No panorama geral dos três séculos de tráfico, há um grande predomínio de
escravos trazidos da zona linguística banto. Os escravos de língua banto são
amplamente majoritários mesmo na Bahia, no século XVII, quando o tráfico negreiro
assume grandes proporções, estimando-se a importação de mais de meio milhão de
indivíduos nesse período (GOULART, 1949 [1975, p.122]). Essa situação só iria se
alterar com o estabelecimento da copiosa rota de tráfico ligando a Costa da Mina à
Bahia, que angariou a essa Província largos contingentes de falantes de línguas
kwa, sobretudo o iorubá. Assim sendo, a grande maioria dos estudiosos é unânime
em dividir a influência africana no Brasil entre uma influência predominantemente
banto na área do Rio de Janeiro (e no Sudeste como um todo) e na área de Pernambuco
para o norte, e uma influência predominantemente iorubá na Bahia.43

Esse predomínio banto, sobretudo nos séculos XVI e XVII, reflete-se na
formação de línguas gerais africanas no Brasil, de modo que, “nos dois primeiros
séculos, o quicongo e o quimbundo, seguidas pelo umbundo, foram as línguas
numericamente predominantes na maioria das senzalas ou as de maior prestígio
sociológico” (CASTRO, 1990, p.103). Apesar de os proprietários de escravos
brasileiros evitarem, por razões de segurança, a homogeneidade etnolinguística

43 Mattoso (2003, p.23) explica: "há uma tradição, no entanto difícil de provar, de que, se a Bahia
preferiu sempre importar os sudaneses, Pernambuco tinha predileção pelos bantos e o Rio de
Janeiro selecionava metade de sudaneses e outra metade de bantos".
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na sua escravaria,44 o predomínio dos escravos falantes de línguas bantos, e a
semelhança entre essas línguas, deve ter favorecido o uso corrente, durante todo
o período da escravidão, de línguas francas de base ora quimbundo, ora quicongo,
consoante a predominância de seus falantes fosse na senzala,45 fosse nos quilombos,
onde se encontravam africanos, crioulos e mestiços das mais variadas procedências.46

Portanto, o veículo da socialização dos escravos segregados na senzala, ou foragidos
nos quilombos, pode ter sido, em muitas localidades, não o português precariamente
adquirido para o intercurso com os seus senhores, mas uma língua franca de base
banto.

É certo que línguas de outros grupos linguísticos africanos também
assumiram o estatuto de língua franca no Brasil. A destinação para a região das
minas dos escravos falantes de língua do grupo fongbe importados pela Bahia
resultou na utilização de uma língua franca de base fon, “que foi atestada, na
primeira metade do século XVIII, na região de Vila Rica” (CASTRO, 1990, p.107).
Essa língua veicular fon deve ter convivido com outras línguas francas de base
quimbundo que provavelmente eram usadas entre os escravos introduzidos pelo
porto do Rio de Janeiro.

Com efeito, o predomínio de escravos falantes de línguas bantos no Sudeste
deve ter propiciado o uso corrente de línguas francas de base quimbundo entre os
escravos de diversas localidades dessa região. Com o tempo, essas línguas foram
caindo em desuso, sendo mantidas apenas em situações especiais e muito restritas,
e substituídas por variedades de português reestruturadas pelos afrodescendentes.
Uma primeira evidência do uso dessas línguas francas africanas foi a descoberta de
Aires da Mata Machado Filho, em 1944, de uma língua veicular de base lexical
banto, na localidade de São João da Chapada, no Norte de Minas Gerais. Essas
línguas chegaram até os dias atuais, em comunidades rurais negras, que as
conservam como línguas secretas, e também como uma forma de afirmação de sua

44 Cf. Castro (1990, p.101): “[Nas senzalas], se misturavam africanos de diferentes procedências
étnicas a um contingente de indígenas, a fim de evitar rebeliões que pusessem seriamente em
perigo a vida de seus proprietários numericamente inferiorizados e em áreas interioranas, isoladas
e de difícil acesso, sem grandes comunicações umas com as outras”. E Mattoso (2003, p.22): “a
metrópole portuguesa adotou sempre a política de misturar as diferentes etnias africanas, para
impedir a concentração de negros de uma mesma origem em uma só capitania”.

45 Castro (1990, p.101) afirma que “com o domínio banto durante três séculos consecutivos, os
dialetos das senzalas de base banto provavelmente foram os mais numerosos e extensos no
Brasil”.

46 É assim que, em relação ao Quilombo dos Palmares, o maior quilombo estabelecido no Brasil (no
século XVII, na região de Alagoas), Silva Neto (1951 [1963, p.85]) afirma que: “Acreditamos
[...] que os palmarenses falavam um dialeto africano de tipo banto. A razão é a grande maioria dos
quilombolas eram angolenses [sic]. A tal ponto que à comunidade dos Palmares chamavam
Angola janga, isto é Angola pequena”.
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identidade étnica. Tal é o caso da falange, descoberta na comunidade de Cafundó,
em São Paulo, e da língua do negro da costa, em Tabatinga, Minas Gerais. Ambas
empregam um léxico de base banto (sobretudo quimbundo) com as estruturas
gramaticais do português popular.

Se o predomínio de escravos bantos no Sudeste favoreceu o emprego dessas
línguas de base quimbundo na região, o predomínio de escravos falantes de línguas
do grupo kwa (majoritariamente iorubás) levou à utilização de uma língua franca
iorubá (chamada na Bahia nagô), que era de uso corrente na Cidade da Bahia no
século XIX,47 devendo ter se prolongado até o início do século XX. No plano da
resistência cultural e religiosa, o iorubá converteu-se na língua ritual, nos
candomblés da Bahia.

No polo oposto, outros fatores como a integração do negro na sociedade
brasileira e, sobretudo, a miscigenação também atuaram contra a formação de uma
língua crioula no Brasil. Se a maioria dos escravos se destinava ao trabalho da
lavoura, onde a aquisição do português se dava de forma bastante precária, há de
levar-se em conta também os escravos que eram destinados aos serviços urbanos e
aos trabalhos domésticos. Esses provavelmente tinham um maior acesso aos
modelos da língua-alvo e adquiriam uma variedade de português mais próxima da
língua de seus senhores. Para além disso, deve ser considerado que a maior
proficiência em português sempre trouxe mais vantagens aos escravos, mesmo
entre os que se encontravam nos engenhos:

Ladinos e crioulos gozavam de grande prestígio sociológico na sua
situação de bilíngues, isto é, na condição de poder participar de duas
comunidades linguisticamente diferenciadas: a da casa-grande e da
senzala. Enquanto na casa-grande eram os preferidos para os trabalhos

domésticos, privando da sua intimidade, nas senzalas lhes era confiado
o poder de disciplina e do comando que se estendia às plantações e aos
engenhos, na qualidade de capitães-do-mato e guardas pessoais de seus
proprietários (CASTRO, 1990, p.104).

Por outro lado, o surgimento das minas e as proporções que esse ciclo eco-
nômico assumiu no Brasil tiveram significativas consequências sociolinguísticas:

Do ponto de vista da interação social, a condição de escravo da mineração,
como a de escravo doméstico e urbano, não se mostrava a mesma do
escravo rural. Enquanto nas plantações o trabalho da massa escrava era
anônimo e coletivo, sua situação social parecia mais definida, por serem

mais rígidas as relações casa-grande e senzala, na região das minas,

47 Cf. N. Rodrigues (1933 [2004, p.156-157]): “A língua nagô é, de fato, muito falada na Bahia, seja
por quase todos os velhos africanos das diferentes nacionalidades, seja por grande número de
crioulos e mulatos”.
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como nos serviços urbanos e domésticos, o trabalho escravo se destacava
por ser fruto de seu esforço individual, o que lhe dava mais possibilidades
de comprar ou adquirir a liberdade, tornando-se ele próprio comerciante,
traficante, minerador, negro de ofício, a bem dizer, estabelecido num

trabalho autônomo (CASTRO, 1990, p.108).

Portanto, a sociedade mineira não só facultava ao escravo uma melhor
condição de trabalho, como a possibilidade de ascender socialmente; o que implicava
naturalmente uma integração do negro aos padrões culturais (e linguísticos)
dominantes. Essa possibilidade de ascensão (e integração) do negro na sociedade
se reflete até no imaginário popular com “as lendas sobre escravos que conseguiram
angariar fortunas, como a de Chico Rei, de quem se diz negro angola, e a de Chica
da Silva, negra mina” (CASTRO, 1990, p.108). Com efeito, a sociedade que se
organiza em torno das minas, com sua mobilidade social decorrente da forma
abrupta — ou mesmo contingencial — através da qual a riqueza é produzida (ou
melhor, extraída), favorece muito menos a crioulização do que a sociedade
agroexportadora, na qual os escravos são segregados como uma massa indistinta,
destinada unicamente ao trabalho forçado na lavoura. Uma evidência a favor dessa
visão advém do fato de os processos de crioulização mais expressivos da América
terem ocorrido nas sociedades agroexportadoras do Caribe; enquanto, no
continente, não se verificam processos significativos de crioulização nas regiões
que também importaram largos contingentes de escravos africanos para o trabalho
nas minas.

Por fim, o fator que foi decisivo para que não tenha ocorrido um processo
representativo de crioulização do português no Brasil foi a miscigenação racial.
Desde o início da colonização, a miscigenação entre o colonizador europeu e as
mulheres índias e negras foi geral e constituiu um dos vetores mais importantes
da composição étnica da sociedade brasileira; ao ponto de o contingente de mulatos,
no final do século XIX, atingir quase a metade da população do Brasil. O impacto
demográfico traz em si a força profunda de um processo sociocultural de enormes
proporções. Alargando os níveis de interação sociocultural entre os setores
dominantes e dominados, a miscigenação foi descortinando progressivamente,
para os indivíduos mestiços, novas vias que lhes permitiam uma maior integração
na sociedade.48 Como consequência disso, temos a posição particular do mestiço,

48 Cf. Silva Neto (1951 [1963, p.114]): “Em 1686, o rei de Portugal obrigava os jesuítas a reaceitar,
em suas escolas, os meninos e os moços pardos, isto é, mulatos. Foi esse um passo decisivo na
assimilação do mestiço, pois que as letras os habilitavam a penetrar na tradição do grupo dominante.
Em 1774, uma lei conferiu aos pardos acesso ‘a todos os ofícios, honras e dignidades, sem
discriminação por questão de cor’”. E Risério (2004, p.353): “ao longo desse mesmo século
XVIII, conquistando sua alforria com maior facilidade, mulatos foram se distanciando mais e
mais dos pretos. Foram avançando na hierarquia social”.
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que, apesar de estar a cavaleiro entre duas culturas, tende historicamente a buscar
a sua integração na cultura do grupo dominante.

De fato, a condição social do mestiço e a sua crescente representatividade
demográfica lhe proporcionaram condições muito mais favoráveis à integração
cultural e à ascensão social, do que as que se ofereciam para o seu ancestral
africano ou negro crioulo. Se foram poucos os mulatos que, como Machado de
Assis e José do Patrocínio, alcançaram a elite da sociedade brasileira já no século
passado, pode-se pensar que um expressivo contingente deles estava perfeitamente
integrado nas disposições socioculturais hegemônicas.49 Os reflexos, no plano
linguístico, desse esforço do mestiço em se integrar aos padrões culturais da
sociedade branca são inegáveis; como atestado na observação perspicaz (posto que
um tanto quanto romântica) do conhecido poema de Oswald de Andrade, em que
o negro e o bom brasileiro dizem “me dá um cigarro”, enquanto o mulato, mais
realista que o rei, diz “dá-me um cigarro”.50

Portanto, a miscigenação impediu que, no Brasil, a segregação racial
confinasse a população de africanos e seus descendentes em guetos sociais de um
mundo cultural à parte, do qual a formação de uma língua crioula e claramente
diferenciada (resultante da reestruturação independente da língua do superstrato,
com forte influência do substrato) seria a consequência natural. O que ocorreu, e
ainda ocorre, no Brasil é um violento processo de segregação social, com evidentes
reflexos linguísticos, destacando-se aí as características estigmatizadas das falas
populares da população pobre (na sua maioria composta por negros e mestiços),
em cuja origem certamente se encontram as mudanças operadas no bojo do processo
de transmissão linguística irregular que se inicia com a aquisição defectiva do
português por parte de africanos e índios. Entretanto, não ocorreu no Brasil um
processo de segregação racial, de que poderia resultar uma variedade linguística
autônoma de um segmento afro-brasileiro apartado; nem mesmo se pode falar

49 Cf. Silva Neto (1951 [1963, p.114]): “Ao tempo em que Saint-Hilaire visitou o Brasil, aí por
1820, eram mulatos, na maior parte, os atores de teatro. Cerca de vinte anos depois, informam
Kidder e Fletcher, meticulosos observadores da vida brasileira: ‘Alguns dos homens mais inteligentes
que encontrei no Brasil — homens educados em Paris e Coimbra — eram descendentes de
africanos cujos antepassados foram escravos [...] Alguns dos mais assíduos estudantes que aí [na
Biblioteca Nacional] se encontram são mulatos’”.

50 Ainda Risério (2004, p.356) afirma: “É mais do que célebre, entre nós, a figura do preto ou do
mulato pernóstico. Freyre cita anúncios de escravos fugidos, publicados em nossos jornais
oitocentistas, que se referem a casos de escravos mulatos ‘muito poetas no falar’. Antes que mero
estereótipo racista, o ‘mulato pernóstico’ é uma entidade que, sobrevivendo ainda hoje, deve ser
examinada em pauta sociológica. A empáfia linguística nasce no terreno movediço da busca
mulata de símbolos-de-status. ‘Se falasse com demasiada simplicidade, talvez as más línguas
denunciassem traços da herança materna [negra] em seus versos’, disse Roger Bastide, a propósito
de Silva Alvarenga. O mulato sempre quis ‘falar difícil’, porque via a classificação social de quem
sabia ‘falar difícil’”.
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hoje de uma variedade do português brasileiro característica de um segmento étnico,
um português negro, por exemplo (GUY, 1981a, p.324);51 o que há é um português
dito culto, bastante diferenciado do português popular, tanto na frequência de
uso de certas variantes linguísticas (nomeadamente as regras de concordância
nominal e verbal), quanto no julgamento social do uso de tais variantes, configu-
rando o que se tem denominado a polarização sociolinguística do Brasil.

Portanto, os fatores que impediram a ocorrência, na história linguística do
Brasil, de um processo de crioulização do português, em níveis socialmente
representativos e com uma duração significativa, podem ser sumarizados da seguinte
maneira:52

(i) a proporção entre a população de origem africana e branca, que proporcionou
um maior acesso à língua-alvo do que o observado nas situações típicas de
crioulização;

(ii) a ausência de vida social e familiar entre as populações de escravos, provocada
pelas condições sub-humanas de sua exploração, pela alta taxa de mortalidade
e pelos sucessivos deslocamentos;

(iii) o uso de línguas francas africanas como instrumento de interação dos
escravos segregados e foragidos;

(iv) o incentivo à proficiência em português;

(v) a maior integração social dos escravos urbanos, domésticos e das zonas
mineradoras;

(vi) a miscigenação racial.

Esses fatores podem explicar por que não se constituiu de forma estável e
representativa uma língua crioula no Brasil, apesar da forte presença africana em
sua história, mas deve ficar claro que tal afirmação se aplica às situações mais
representativas da história sociolinguística do país. Não se pode descartar certas
situações laterais específicas, nas quais a forte presença afro-brasileira numa
comunidade formada em torno de uma fazenda numa região afastada do interior

51 Cabe aqui um paralelo com os EUA, onde, por causa da segregação racial, desenvolveram-se
variedades reconhecidamente crioulizadas do inglês (como o gullah, falado nos Estados da Geórgia
e da Carolina do Sul), assim como a variedade popular do inglês falada pelos afro-americanos
apresenta marcas sensíveis de um processo anterior de transmissão linguística irregular, apesar
da proporção de africanos introduzidos na sociedade americana ter sido bem menor do que a
trazida para o Brasil.

52 Deve-se ter em mente que esses fatores, arrolados aqui em seu conjunto, podem guardar uma
relação paradoxal entre si. De um lado, estão os fatores que estão ligados à desagregação das
formas de socialização do escravo africano, como é o caso dos fatores (ii) e (iii). De outro lado,
estão os fatores decorrentes da socialização dos escravos, sobretudo os crioulos e mulatos, os
fatores (iv), (v) e (vi). Portanto, apesar de possuírem efeitos sociais contrários, tais fatores
concorrem para um mesmo fim sociolinguístico: inibir processos de crioulização do português.
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do país, ou de uma comunidade oriunda de um quilombo, possa ter produzido um
intenso processo de transmissão linguística irregular em níveis muito próximos
ao da crioulização.

1.3  A transmissão linguística irregular
na formação do português brasileiro

Se, nas situações mais representativas da história sociolinguística do Brasil,
não ocorreram processos típicos de crioulização, é exatamente aí que se localiza a
origem das mais importantes consequências do extenso e maciço contato entre
línguas que marca essa história. A aquisição precária do português pelos escravos
trazidos da África e pelos índios integrados na sociedade brasileira e a nativização
desse modelo defectivo de português como língua segunda nas gerações seguintes
de seus descendentes endógamos e mestiços desencadearam um processo de
transmissão linguística irregular que teve importantes consequências para a
formação da atual realidade linguística brasileira, nomeadamente para as suas
variedades populares. Os fatores que inibiram a crioulização passam, assim, a
atuar como poderosos fatores de difusão das mudanças induzidas pelo contato
entre línguas nas mais diversas comunidades de fala do Brasil. A integração social
dos escravos ou dos ex-escravos e, sobretudo, a miscigenação são fatores que
atuam em dois sentidos: favorecem a assimilação dos padrões linguísticos
dominantes por parte dos dominados, ao tempo em que abrem vias de introdução
na fala das camadas médias e altas de estruturas criadas por mudanças ocorridas
nos extratos mais baixos.

Portanto, em termos gerais, o processo histórico de constituição da realidade
linguística brasileira aponta para a ocorrência de significativas mudanças nas
variedades populares do português, em função do contato entre línguas. Contudo,
por diversos fatores, relacionados, sobretudo, à maior complexidade da sociedade
brasileira vis-à-vis às sociedades agroexportadoras do Caribe, por exemplo, essas
mudanças não foram de monta a dar ensejo à formação e estabilização de uma
língua crioula de base portuguesa, o que pressupõe uma reestruturação original
da gramática e/ou a transferência de estruturas das línguas de substrato. Tais
processos, se ocorreram, ocuparam uma posição lateral, e suas marcas mais evidentes
provavelmente desapareceram no bojo das enormes alterações que se processaram
no cenário socioeconômico do país ao longo do século XX.

Desse modo, num nível sociolinguístico mais representativo, deve-se pensar,
não em termos de crioulização estrita, mas num processo mais amplo de transmissão
linguística irregular, que se caracteriza fundamentalmente pela simplificação e/ou
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eliminação de certas estruturas gramaticais; ou ainda, em outras palavras, pelo
aumento na frequência de uso das formas não marcadas, bem como a sua
generalização paradigmática. Seria esse processo de transmissão linguística irregular
de tipo leve que estaria na base da formação das atuais variedades populares do
português do Brasil,53 e a sua marca mais evidente seria a ampla e massiva variação
no emprego das regras de concordância nominal e verbal. Porém essa simplificação
morfológica, característica das situações de contato entre línguas, não se restringe,
no português do Brasil, à eliminação das regras de concordância. Em vários planos
da estrutura linguística, observa-se um quadro matizado e complexo, no qual os
processos de variação e mudança induzidos pelo contato entre línguas apresentam
resultados quantitativos diferenciados nas distintas normas linguísticas que
constituem a realidade da língua no Brasil atualmente. Em um inextricável mosaico
sociolinguístico, fatores estruturais combinam-se de formas distintas com
processos históricos igualmente diferenciados, conforme a variedade linguística
do português brasileiro que se focalize.54

A pesquisa historiográfica, cujo maior objetivo é deslindar informações
seguras que permitam determinar que fatores sociais atuaram na formação de cada
variedade linguística brasileira, em meio a um cipoal de lacunas documentais e
dados contraditórios entre si, constitui a primeira grande tarefa para aqueles que
desejam compreender a realidade linguística brasileira e seus fundamentos
históricos. Os determinantes históricos relacionam-se dialeticamente com os
achados empíricos das análises variacionistas de aspectos da estrutura linguística
das diversas variedades atuais do português brasileiro. Nesse sentido, os resultados
da análise histórica constituem importantes balizas para os recortes que se devem
proceder sobre a realidade linguística contemporânea, bem como para a interpretação
dos dados depreendidos na investigação linguística. A compreensão da polarização
da realidade linguística brasileira, bem como de sua formação histórica, desempenha,
desse modo, um papel central, pois uma devida compreensão da história
sociolinguística do Brasil é fundamental, desde o recorte do objeto de observação
empírica até a construção final da análise qualitativa dos processos atualmente em
curso na realidade linguística brasileira. Por outro lado, os resultados de análises de

53 Na literatura sobre o tema, também se encontra o termo semicrioulo para designar as variedades
formadas pelo processo de transmissão linguística irregular de tipo leve (SILVA NETO, 1951
[1963, p.107]). Mais recentemente, Holm (2004) desenvolveu o conceito de reestruturação
parcial, que é análogo ao de transmissão linguística irregular de tipo leve. Holm reúne como
variedades linguísticas que se formaram nesse tipo de contexto: o inglês afro-americano dos
Estados Unidos, o espanhol caribenho, o português popular do Brasil, o Afrikaans (que se
desenvolveu a partir do holandês na África do Sul) e o francês da Ilha de Reunião.

54 O capítulo 3 deste livro apresenta uma análise detalhada do processo de transmissão linguística
irregular, em geral, e da sua ocorrência especificamente no Brasil.
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aspectos estruturais de variedades contemporâneas do português brasileiro,
devidamente focalizadas, podem fornecer evidências empíricas decisivas para a
comprovação de hipóteses históricas. Tal assunção está na base da pesquisa sobre o
português afro-brasileiro, cujos resultados estão reunidos neste livro.

Pode-se pensar, com base na reflexão de natureza historiográfica desenvolvida
neste capítulo, que os reflexos do contato entre línguas se diluíram pelas diversas
variedades do caleidoscópio sociolinguístico brasileiro, nas mais diversas
configurações estruturais, em que os chamados fatores internos e externos se
entrecruzam, por vezes de maneira inextricável. Em tal cenário, pode ser de grande
significância isolar uma variedade linguística em que os reflexos de pretéritas
situações de contato sejam mais visíveis. Originárias, em muitos casos, de antigos
quilombos e mantidas em grande isolamento até meados do século XX, comunidades
formadas em sua grande maioria por descendentes diretos de escravos africanos,
como a comunidade de Helvécia no Extremo Sul do Estado da Bahia, podem se
tornar verdadeiros sítios arqueológicos da história sociolinguística do Brasil.
Formadas em situações de grande concentração de africanos com pouco acesso
aos modelos da língua portuguesa no interior do país, essas variedades linguísticas
podem ter sofrido uma erosão gramatical e passado por processos de reestruturação,
em níveis superiores aos que afetaram outras variedades do português brasileiro.
Por outro lado, o seu isolamento pode ter permitido que os reflexos desses processos
de variação e mudança induzidos pelo contato entre línguas possam ter subsistido,
não obstante a ação niveladora dos grandes centros urbanos, até as últimas décadas
do século XX e princípios do século XXI, quando as amostras de fala do Projeto
Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia foram recolhidas.55

Em sua formulação mais simples e transparente, a hipótese reitora do
programa de investigação de que resulta este livro é a seguinte: se o português
brasileiro foi afetado em seu desenvolvimento histórico pelo contato entre línguas,
os reflexos desse processo serão mais notáveis na fala das centenas de comunidades
rurais afro-brasileiras que ainda subsistem no interior do país. O próximo capítulo
tem por objetivo fundamentar essa hipótese, através de uma tentativa de formalização
do conceito de português afro-brasileiro.

55 A metodologia do Projeto Vertentes é descrita no capítulo 5 deste livro.
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