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2  O português afro-brasileiro:
as comunidades analisadas

Dante Lucchesi

Alan Baxter

Jorge Augusto Alves da Silva

Cristina Figueiredo*

No panorama sociolinguístico do Brasil, as comunidades rurais afro-
brasileiras isoladas ocupam uma posição própria, em virtude de certas especificidades
que as caracterizam, do ponto de vista histórico, étnico e socioeconômico. Em sua
maioria, essas comunidades se originaram em antigos quilombos ou em populações
de escravos que receberam doações de terra, com o fim dos empreendimentos
agroexportadores escravagistas. Desse modo, tais comunidades se definem pelos
seguintes parâmetros: (i) são compostas majoritariamente por descendentes diretos
de escravos africanos que se fixaram em localidades remotas do interior do país e
de difícil acesso; (ii) mantiveram-se em relativo isolamento até a segunda metade
do século XX; (iii) sua principal atividade econômica é a agricultura de subsistência.

A nativização do português entre os descendentes dos escravos africanos é
determinante na história sociolinguística dessas comunidades. Os escravos vindos
da África tiveram de aprender o português como segunda língua em condições
bem adversas, no ambiente de trabalho forçado da lavoura ou das minas. Já os que
nasciam no Brasil e, em muitos casos, eram filhos de pais que falavam línguas
africanas diferentes e mutuamente ininteligíveis, adquiriam o português como
língua materna a partir do modelo imperfeito de português falado como segunda
língua pelos adultos. Esse processo de nativização de um modelo defectivo de
segunda língua, aqui denominado de transmissão linguística irregular, teria dado
origem a uma variedade linguística do português muito diferente do português
falado pelos colonos portugueses e seus descendentes “brasileiros” (cf. capítulo 3

* A introdução do capítulo, bem como a seção 2.1 e a sua conclusão são de autoria de Dante Lucchesi,
responsável também, juntamente com Alan Baxter, pela seção 2.2., relativa a Helvécia, e pela seção
relativa aos arraiais de Rio de Contas, em co-autoria com Jorge Augusto Alves da Silva, autor da
seção sobre Cinzento; a seção sobre Sapé é de autoria de Cristina Figueiredo.
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deste livro). E, tendo em vista o isolamento em que essas comunidades se
conservaram no interior do Brasil até pelo menos a primeira metade do século XX,
essa variedade bastante alterada do português foi sendo passada de geração a geração
sem maiores alterações, até sofrer a crescente influência do português urbano
culto (ou semiculto) a partir das últimas décadas do século XX. Tal influência
reflete-se nos padrões de variação e mudança linguísticas em curso hoje nessas
comunidades, e que são analisadas na segunda parte deste livro.

Por serem marcadas em sua formação por situações de contato entre línguas
maciço e abrupto, essas comunidades seriam um local privilegiado para a ocorrência
de processos de crioulização do português. Contudo, não há registros históricos
claros da existência de alguma comunidade crioulófona no Brasil. Talvez o mais
próximo a que se tenha chegado disso sejam os registros feitos por Carlota Ferreira,
no início da década de 1960, na comunidade afro-brasileira de Helvécia, situada no
Extremo Sul do Estado da Bahia (FERREIRA, 1984). De seu breve contato com
um casal de falantes idosos dessa comunidade, a pesquisadora concluiu pela
existência de um antigo “falar crioulo”, mas, por não dispor, na altura, de qualquer
equipamento de gravação, os seus registros se resumem à transcrição fonética de
alguns enunciados, e suas conclusões devem ser contextualizadas no estágio do
conhecimento incipiente acerca das teorias sobre a crioulização no Brasil, na época.1

Análises linguísticas feitas em outras regiões do país potencialmente crioulizantes,
como o Vale da Ribeira, em São Paulo, também não chegaram a reconhecer algum
“dialeto crioulo” do português (CARENO, 1991, p.105-106). Em suas pesquisas
de campo durante a década de 1990, Alan Baxter e Dante Lucchesi entraram em
contato com mais de dez comunidades rurais afro-brasileiras isoladas no interior
dos Estados da Bahia, Espírito Santo e Piauí, e a comunidade com o comportamento
linguístico mais desviante ainda foi Helvécia, sem se encontrar ali, cerca de trinta
anos após o primeiro contato, uma variedade crioula do português (cf. seção 2.1
abaixo). Portanto, pode-se concluir que, se não há evidências empíricas claras
acerca da ocorrência de processos de crioulização do português nas cerca de
oitocentas comunidades rurais afro-brasileiras isoladas existentes no Brasil,2 não
há igualmente provas que refutem a possibilidade de que pelo menos algumas
dessas comunidades tenham passado por processos de crioulização em sua história.

Por outro lado, o reflexo mais incontroverso do contato do português com
as línguas africanas no comportamento linguístico das comunidades rurais afro-
brasileiras parece ser o uso de certos códigos de base lexical africana, com o estatuto
de língua secreta, que ainda se conserva em algumas dessas comunidades, como a
de Cafundó, em São Paulo, e a de Tabatinga, em Minas Gerais (já referidas na

1 A análise feita por Carlota Ferreira é descrita na seção 2.1.3 abaixo.
2 Essa cifra é baseada na análise descritiva de Anjos (2000).
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seção 1.1 do capítulo anterior). Mas, considerando o espectro funcional bastante
restrito dessas línguas secretas, seu uso é de somenos importância para a formação
dos padrões de comportamento linguístico dessas comunidades no cenário dos
falares rurais brasileiros, não obstante a sua grande relevância no plano simbólico
da construção da identidade e da resistência cultural.

Diante disso, mantém-se a visão desenvolvida no capítulo anterior de que
as variedades populares do português no Brasil, sobretudo no interior do país
(onde vivia a maioria da população até a primeira metade do século XX), se formaram
em situações de transmissão linguística irregular de tipo leve. E, nesse universo
dos falares rurais brasileiros, as comunidades isoladas de afrodescedentes seriam
caracterizadas pela ocorrência de um processo de alteração um pouco mais profundo,
podendo, em alguns casos excepcionais, aproximarem-se da crioulização.

A eventual excepcionalidade do caso de Helvécia tem sido atribuída à presença
de suíços, franceses a alemães à frente dos empreendimentos agroexportadores que
deram origem à comunidade (ZIMMERMANN, 1999); mas a questão é controversa
(cf. seção 2.1.2, abaixo). A identificação de um estágio mais crioulizado do dialeto
de Helvécia pode estar relacionada à época em que foi feito o primeiro contato, pois
nenhuma das comunidades aqui analisadas foi visitada por algum linguista antes da
década de 1990. Pode-se argumentar que, nas primeiras décadas do século XX, várias
comunidades rurais afro-brasileiras isoladas poderiam ainda conservar marcas mais
evidentes de um estágio anterior de crioulização, como as que, segundo Ferreira,
ainda podiam ser observadas na fala dos membros mais idosos da comunidade de
Helvécia, no início da década de 1960. Com efeito, se as análises apresentadas neste
livro identificam processos linguísticos exclusivos da comunidade de Helvécia no
conjunto de comunidades rurais afro-brasileiras aqui observadas (como é o caso da
variação na concordância gênero no interior do Sintagma Nominal e a variação na
concordância verbal junto à primeira pessoa do singular), o comportamento
linguístico dessa comunidade não difere muito do das demais na maioria dos
processos de variação aqui descritos. Tais fatos revelam a complexidade da tarefa de
identificar diferenças no comportamento linguístico de comunidades de fala similares
a partir de especificidades de sua formação histórica. Nesse plano, coloca-se a questão
de compreender os processos de formação histórica da variedade linguística das
comunidades rurais afro-brasileiras isoladas em cotejo com o que se observou em
outras regiões do continente americano em que também houve uma grande
concentração de africanos, em decorrência do tráfico negreiro.

O sequestro de grandes contingentes de indivíduos do continente africano
para serem empregados no trabalho forçado em empresas agroexportadoras constitui
um dos elementos centrais do processo de colonização europeia do continente
americano, na região do Caribe, do Sul dos EUA e do Brasil. A aquisição da língua
do grupo dominante por parte desses africanos escravizados deu-se em situações
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tão precárias, que deu ensejo a novas línguas, denominadas crioulas, as quais, não
obstante o fato de seu léxico ser, em sua grande maioria, derivado da língua dominante
(com notáveis alterações fonéticas), a sua gramática é qualitativamente distinta da
dessa língua que lhe forneceu o grosso do vocabulário. Desse modo, o Caribe é uma
das regiões do planeta que concentra um grande número das línguas crioulas hoje
conhecidas, de diferentes bases lexicais (francês, inglês, holandês, etc.). Também se
registram casos incontestes de crioulização do inglês em comunidades isoladas de
afrodescendentes no Sul dos Estados Unidos (HOLM, 2004). Apesar de ter havido
um processo semelhante de colonização no Brasil, a complexidade da sociedade
brasileira, com suas especificidades (sobretudo o seu elevado grau de mestiçagem),
não possibilitou a ocorrência de um processo representativo e duradouro de
crioulização do português. Mas não se pode deixar de pensar que as variedades do
português que se formaram na grande massa de afrodescendentes, indiodescendentes
e mestiços, que formam a base da sociedade brasileira (em diferentes proporções,
consoante a região do país), passaram por processos de variação e mudança
semelhantes aos que estão na base da formação das línguas crioulas, contudo em
um grau de intensidade menor (cf. discussão do capítulo anterior).

O pressuposto de que as variedades populares do português brasileiro foram
afetadas por mudanças induzidas pelo contato entre línguas em sua formação está
na base da proposição de uma variedade afro do português brasileiro. O mais provável
é que as variedades do português que se formaram em torno de plantations, como
os grandes engenhos do Nordeste, ou em agrupamentos de escravos foragidos,
tenham sido as que mais foram afetadas pelo contato. É claro que o contato também
deixou seus efeitos em outros contextos sociolinguísticos, como o da grande
massa de escravos urbanos nas cidades, na mineração (sobretudo no século XVIII)
ou mesmo na pecuária, conquanto não sejam esses contextos propícios à
crioulização. Portanto, tem-se um quadro matizado, com matizes mais fortes de
um lado, em que os efeitos do contato são mais profundos, até o outro extremo,
em que os seus efeitos são mais superficiais (pode-se pensar, nesse caso, nos
segmentos da população branca, de falantes nativos do português, que conviveram
mais intimamente com a escravaria). Esse quadro torna-se ainda mais complexo e
imbricado, considerando-se o tráfico interno de escravos (como a venda em massa
dos escravos dos engenhos do Nordeste para a região das minas, no século XVIII)
e os imensos fluxos migratórios (como o grande êxodo dos ex-cativos para a
periferia das cidades, após a abolição).3

Mas, apesar de toda essa imbricação dos possíveis efeitos do contato entre
línguas nas variedades atuais do português brasileiro, é lícito deslindar, com base
na fala das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas, a variedade do português

3 Cf. Mattoso (2003).
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no Brasil que mais foi afetada pelo contato entre línguas. Isso implica que o
português afro-brasileiro seria diferenciado mesmo em face das demais variedades
populares e rurais do país. A diferenciação das comunidades rurais afro-brasileiras
isoladas frente às demais comunidades de fala rurais brasileiras, em termos
linguísticos, está consubstanciada na identificação de processos linguísticos
presentes nas primeiras e ausentes nas últimas, bem como em uma maior
intensidade dos processos de variação nas primeiras em relação às demais. E, dentro
de uma concepção dialética da produção do conhecimento, ao tempo em que essas
descobertas empíricas possibilitam a identificação dos processos de variação e
mudança desencadeados em situações de contato entre línguas, tais evidências
empíricas também podem ser tomadas como comprovação da hipótese de que o
contato entre línguas foi relevante na conformação dessas variedades linguísticas.
Tal processo, entretanto, não se encerra nesse circuito empírico, na medida em
que são mobilizadas as teorias desenvolvidas independentemente a partir de
observações de outras situações de contato linguístico, nomeadamente aquelas
que deram ensejo à formação de línguas reconhecidamente crioulas; ou seja, os
parâmetros que se adotam aqui para a identificação dos processos de variação e
mudança induzidos pelo contato entre línguas na fala das comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas são, sempre que possível, aqueles que a crioulística tem
relacionado com as situações em que os efeitos do contato entre línguas são
evidentes. Mas, como se pode ver no capítulo 3 deste livro, ainda não há consenso
sobre essas questões na crioulística, assim como não os há em outras áreas da
ciência da linguagem; o que não constitui novidade alguma, desde que não se
adote uma visão naïve de ciência.

Essa possibilidade de traçar fronteiras entre variedades linguísticas definida
nesse plano de investigação não deve ser tomada como algo simples e cristalino. A
linguística tem se defrontado, sem progressos retumbantes, com a tarefa de traçar
fronteiras entre línguas e/ou dialetos a partir de variedades linguísticas dife-
renciadas, nos planos histórico, político e cultural. As dificuldades são ainda maiores
quando se trata de deslindar variedades linguísticas em uma população reunida
historicamente em uma mesma unidade administrativa e que se agrega em torno
de uma mesma identidade cultural de nação, compartilhando também o mesmo
sistema de educação formal, bem como os meios de comunicação de massa, e
sobretudo que se identifica como uma comunidade linguística única, na medida
em que se adota a mesma norma linguística de referência.4 Mas, apesar de sua

4 Toda essa identidade que aqui se atribui à população brasileira, longe de ser homogênea, deve ser,
obviamente, matizada em função das diferenças sociais, de inserção no processo produtivo, de
apropriação da riqueza, de relações de dominação e exclusão, de produção simbólica, em suma:
em função das relações entre as classes sociais dentro do sistema de produção capitalista.
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complexidade, a tarefa cumpre um objetivo crucial para o avanço do conhecimento
acerca da realidade sociolinguística do Brasil, bem como de sua formação histórica,
na medida em que pode estabelecer correlações empiricamente motivadas entre
processos sócio-históricos e processos de estruturação linguística.

Assim, a identificação de processos de variação derivados de mudanças
induzidas pelo contato entre línguas em comunidades rurais afro-brasileiras, que
não se encontram em outras comunidades rurais brasileiras não marcadas
etnicamente, ou uma maior intensidade em tais processos nas primeiras em relação
às últimas, constitui uma evidência empírica significativa de que o contato entre
línguas afetou o português brasileiro em condições históricas bem determinadas.
As condições históricas que caracterizam a formação das comunidades afro-
brasileiras, conforme descritas acima, fizeram com que os efeitos do contato entre
línguas, não apenas fossem mais intensos na formação da gramática dessas
comunidades de fala, como se conservassem com mais nitidez até os dias atuais. Já
em uma comunidade rural formada com uma maior proporção de colonos mestiços,
ou mesmo de descendentes de colonos portugueses, seriam afetados pelo contato
entre línguas com menor intensidade.

Os avanços do que se pode chamar de linguística sócio-histórica em
estabelecer correlações empiricamente motivadas entre processos sócio-históricos
e processos de estruturação linguística são, até os dias de hoje, bem modestos,
por várias razões. Em primeiro lugar, pela histórica hegemonia da concepção
imanentista de língua em toda ciência da linguagem, mesmo em suas correntes
historicistas, de modo que, no geral, a história de uma variedade linguística é
sempre analisada nos termos da lógica de sua, muitas vezes hipostasiada, estrutura
interna. Esse estado de coisas coaduna-se perfeitamente com a dificuldade inerente
à tarefa de estabelecer relações empiricamente motivadas em universos de observação
mais complexos, como no plano das organizações sociais e sua história. Essa
dificuldade se traduz, no plano da investigação científica, nas limitações relativas
à observação controlada dos fatos, associada à incapacidade de gerar modelos de
análise que possam integrar um conjunto potencialmente infinito de variáveis,
que deveriam ser consideradas para explicitar a determinação global dos processos
estudados. Essa complexidade em estabelecer determinações, com controle empírico,
no plano social e da cultura, é particularmente crítica quando se pensa no caráter
onipresente da linguagem verbal no plano das relações humanas. Por outro lado,
ergue-se, como grande barreira para a observação empírica, a desoladora escassez
de registros históricos de variedades que não sejam as padronizadas para o uso
oficial e erudito, em função da poderosa apropriação política e ideológica dos usos
linguísticos em todas as sociedades de classe. Pode-se, portanto, entender por
que a ciência da linguagem avançou tão pouco em estabelecer relações empiricamente
motivadas entre os processos sócio-históricos e processos de estruturação
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linguística, não indo muito além, até hoje, do estabelecimento de relações, no
mais das vezes, mecanicistas e de valor heurístico questionável entre fatores sociais
e variáveis linguísticas, a partir de abordagens sincrônicas.5

No que concerne ao objeto de estudo deste livro, essas adversidades que se
colocam para a pesquisa empírica são ainda mais inclementes, na medida em que
está se tratando de comunidades historicamente exploradas, oprimidas e margina-
lizadas. Os registros históricos, na maioria dos casos, inexistem. Mesmo no plano
da tradição oral, elementos fundadores dessas comunidades como a escravidão ou
a fuga quilombola são recalcados, seja como mecanismo de defesa, seja por
assimilação da ideologia dominante. Além disso, a complexidade e a diversidade
das redes de determinações histórico-sociais sobre os processos linguísticos, acima
referidas, faz com que comunidades de fala que compartilham processos
semelhantes de formação, no plano histórico-social, como é caso das comunidades
afro-brasileiras, não apresentem hoje necessariamente os mesmos padrões coletivos
de comportamento linguístico.

A intensidade com a qual o contato entre línguas afetou essas comunidades
em sua formação variou bastante em função da conjugação particular, em cada
caso, de uma série de fatores históricos, tais como: o grau de acesso dos antepas-
sados africanos aos modelos de português disponíveis, a proporção entre africanos
e crioulos decorrente da taxa de natalidade no grupo, o grau de heterogeneidade
linguística entre os africanos, entre tantos outros (cf. seção 3.2 do próximo
capítulo). Por outro lado, a conservação desses processos até os dias de hoje
dependerá da manutenção do isolamento da comunidade, que tem se reduzido de
forma crescente nas últimas décadas. Disso decorre, obviamente, que haverá
comunidades afro-brasileiras cujos padrões de comportamento linguístico exibirão
mais reflexos de processos de variação e mudança resultantes do contato entre
línguas do que outras. Diante disso, é necessária a adoção de um critério não
linguístico, isto é, independente, para definir o que seja uma comunidade rural
afro-brasileira, como se fez no primeiro parágrafo deste capítulo, com base no
protótipo de uma comunidade rural isolada formada majoritariamente por
afrodescendentes que se dedicam precipuamente à agricultura de subsistência.

Não se podendo, portanto, pensar o português afro-brasileiro como uma
realidade linguisticamente homogênea, a diferença entre ele e o que se pode chamar
de português rural brasileiro, ou mesmo português popular do interior do
país será igualmente variável em função do recorte feito, ou seja, das comunidades
em cotejo em cada caso. E, mais uma vez, impõe-se o esquema de um continuum.
Em um extremo, estão aquelas comunidades rurais afro-brasileiras isoladas mais

5 Para uma discussão dessa questão, vejam-se, entre outros: Lass (1980), Lucchesi (2004c) e
Faraco (2005).
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afetadas pelo contato entre línguas, em cuja formação se pode pensar que teriam
ocorrido processos muito próximos ao que se reconhece hoje em dia como
crioulização. A partir desses poucos casos, vem um crescente número de comunidades
em cuja formação predominam processos cada vez mais leves de transmissão
linguística irregular. Quanto maior a proporção de afrodescendentes diretos na
comunidade, maior será o grau de interferência da transmissão linguística irregular
na formação daquele dialeto, o que não significa necessariamente um processo
mais intenso, uma vez que isso, como já se disse acima, é uma resultante da
combinação de uma série de fatores históricos. De qualquer forma, e prosseguindo
no continuum, chega-se às comunidades rurais mais nitidamente mistas, com um
crescente contingente de mestiços e de brancos, até alcançar as comunidades com
um percentual reduzido, ou mesmo ínfimo de afrodescendentes (ou indiodes-
cendentes, dependendo da região). Essas últimas seriam as que menos teriam sido
afetadas pelo contato entre línguas em sua formação, podendo-se mesmo pensar,
em alguns poucos casos, apenas em uma influência indireta por meio do contato
dialetal.

Portanto, pode-se concluir em relação ao universo das comunidades rurais
brasileiras que a composição étnica atual tem implicações históricas potenciais no
seguinte sentido: quanto maior a proporção de afrodescendentes (ou indiodes-
cendentes, consoante a região), maior será a probabilidade de a gramática daquela
comunidade de fala ter sido afetada pelo processo de transmissão linguística
irregular desencadeado em situações de contato linguístico massivo (sendo a
intensidade de tal processo, em cada caso, mediada por uma série de fatores sócio-
históricos). Define-se, assim, um continuum em um universo em que predominam
comunidades mistas, de modo que, considerando-se o contexto histórico de
formação de todas as comunidades rurais brasileiras, é difícil conceber alguma que
não tenha sido afetada pelo contato entre línguas em maior ou menor grau.6

Esse quadro define a importância da descrição sistemática da gramática das
comunidades de fala afro-brasileiras para a compreensão da história sociolinguística
do país. Os processos linguísticos que ainda podem ser observados nessas
comunidades podem refletir processos de variação e mudança muito representativos
na história linguística do Brasil, sobretudo entre os séculos XVII e XIX; período
em que o português tinha de conviver com centenas de línguas indígenas e
africanas. E considerando que, desde então, os falantes nativos do português
europeu e seus descendentes diretos constituíam apenas um terço de toda a

6 Deve-se considerar também as comunidades rurais ligadas à imigração europeia e asiática, ocorrida
entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, mas com implicações
linguísticas diferenciadas, em função das diferenças significativas entre a fixação desses segmentos
no campo brasileiro vis-à-vis aos africanos e seus descendentes.
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população, esses processos de variação e mudança induzidos pelo contato entre
línguas pode estar na base de tudo isso que se denomina português brasileiro.

Dentro dessa perspectiva, este capítulo contém uma breve descrição
sociodemográfica e histórica das quatro comunidades rurais afro-brasileiras isoladas
que constituem o universo de observação das análises contidas neste livro,
estruturada da seguinte maneira: na seção 2.1 é feita uma apresentação geral das
quatro comunidades; a seção 2.2 descreve a comunidade de Helvécia; a seção 2.3 é
dedicada á comunidade de Cinzento; a seção 2.4, aos arraiais de Rio de Contas, e
a seção 2.5, à comunidade de Sapé. Uma breve conclusão encerra o capítulo.

2.1  As comunidades de fala analisadas

A importância de uma descrição sistemática da gramática das comunidades
rurais afro-brasileiras isoladas para a compreensão do processo histórico de formação
das variedades da língua portuguesa do Brasil, tanto no sentido de identificar que
mudanças foram desencadeadas pelo contato entre línguas, quanto para estabelecer
relações empiricamente motivadas que atestem que o contato entre línguas
constituiu condição necessária e suficiente para que tais mudanças fossem
desencadeadas, impõe a necessidade de que tal descrição seja feita sobre uma sólida
base empírica. O conjunto de análises de tópicos da morfossintaxe que compõem
a segunda parte deste livro tem como base empírica o Acervo de Fala Vernácula
do Português Afro-Brasileiro do Estado da Bahia, constituído no âmbito do
Projeto Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia (<http://www.vertentes.
ufba.br>). Esse acervo reúne amostras de fala vernácula de quatro comunidades
rurais afro-brasileiras isoladas do interior do Estado da Bahia.7

Considerando a heterogeneidade relativa do português afro-brasileiro
(conforme argumentação acima), foi preciso fazer uma seleção de comunidades
rurais que fosse minimamente representativa do universo de mais de duzentas
comunidades rurais afro-brasileiras que, segundo Anjos (2000), existem no Estado
da Bahia. Se as análises feitas se baseassem apenas nos padrões de fala de uma
única comunidade, como, por exemplo, Helvécia, poderia ser argumentado que os
achados dessa investigação seriam excepcionais e representativos apenas daquela
comunidade estudada. Portanto, na seleção de comunidades que integrariam o
corpus do português afro-brasileiro, buscou-se uma representatividade do ponto
de vista quantitativo e, principalmente, do ponto vista qualitativo. Isso implicou
não apenas a escolha de várias comunidades, como também a escolha de comunidades
representativas de contextos históricos e socioeconômicos diversos.

7 A metodologia empregada na constituição dessas amostras é descrita no capítulo 5 deste livro.
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Com base nesses parâmetros de representatividade, foram escolhidas, como
locais de recolha de fala vernácula do português afro-brasileiro, quatro comunidades
de diferentes regiões do Estado da Bahia: Helvécia, no Município de Nova Viçosa;
Cinzento, no Município de Planalto; as comunidades geminadas de Barra e Bananal,
no Município de Rio de Contas; e Sapé, no Município de Valença. Helvécia, situada
no Extremo Sul, perto do litoral, tem a sua origem associada a empresas de cultivo
e exportação de café, estabelecidas na região, no século XIX, por colonos suíços,
franceses e alemães, com base no largo emprego de mão de obra escrava trazida da
África. Após a abolição e o ocaso do empreendimento agroexportador, a grande
maioria dos ex-escravos manteve-se na região, dedicando-se à agricultura de
subsistência nas terras abandonadas pelos colonos estrangeiros. Cinzento se
originou provavelmente a partir de um agrupamento de escravos foragidos em
uma remota localidade no Semiárido baiano, numa região tradicionalmente ligada
à pecuária e que tem hoje como grande centro urbano a cidade de Vitória da
Conquista. As comunidades de Barra e Bananal, tradicionalmente chamadas de
arraiais de Rio de Contas, situam-se nesse município da Chapada Diamantina,
cujo povoamento remonta ao final do século XVII e tem sua história intimamente
ligada à mineração. Após a pujança do século XVIII, veio a decadência com o
esgotamento dos veios auríferos, e só nas últimas décadas a cidade de Rio de
Contas voltou a aquecer a sua economia com base na exploração do turismo. É
incerto o caráter original dos arraiais, não estando descartada a sua natureza
quilombola. A comunidade de Sapé está situada ao sul do Recôncavo Baiano, região
historicamente marcada pelo estabelecimento de inúmeros engenhos de açúcar, já
a partir da segunda metade do século XVI, bem como por plantações de fumo,
sobretudo a partir do século XVIII. Circundando a cidade do Salvador, no fundo da
Baía de Todos os Santos, essa região manteve uma estreita relação com a capital,
com um intenso comércio que se viabilizava através de um sem número de saveiros
que cruzavam a grande baía até as primeiras décadas do século XX. A comunidade
se formou, provavelmente, por meio da ocupação de terras áridas e de difícil acesso,
“doadas” por senhores decadentes a ex-escravos.

Dentre essas comunidades, a que mais tem atraído a atenção dos linguistas
é Helvécia, por conta dos registros feitos por Carlota Ferreira no início da década
de 1960.8 O maior volume de informações sobre a comunidade vai se refletir na
descrição de aspectos históricos e socioeconômicos das quatro comunidades, que
se faz nas restantes seções deste capítulo. A descrição de Helvécia é a mais ampla
de todas. Não obstante a virtual importância de Helvécia na identificação de

8 Entre os estudos linguísticos que se fizeram desde então sobre Helvécia, podem ser citados:
Baxter (1992, 1996, 1998, 1999), Holm (1992), Megenney (1993), Baxter e Lucchesi (1993 e
1997), Baxter, Lucchesi e Guimarães (1997) e Zimmermann (1999).
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processos de variação e mudança mais radicais, desencadeados pelo contato entre
línguas, um estudo coordenado de quatro comunidades diferentes é importante
até para aferir a heterogeneidade do português afro-brasileiro. Por outro lado, essa
representatividade possibilita que as análises aqui apresentadas possam fundamentar
a constituição da identidade linguística do português afro-brasileiro, na medida
em que a comparação com outras variedades do português brasileiro bem como o
estabelecimento de paralelos com o que se observa em línguas crioulas de base
lexical portuguesa sejam feitos a partir de uma sólida base empírica.

2.2  A comunidade de Helvécia

Em 1818, o Governo Central concedeu a três colonos alemães sesmarias ao
longo das margens do Rio Peruípe, doze léguas acima de Nova Viçosa, na Comarca
de Caravelas, no Extremo Sul da Província da Bahia. Logo em seguida, juntamente
com outros colonos suíços e franceses, eles fundaram a Colônia Leopoldina, um
conjunto de plantações que, utilizando o trabalho escravo, se dedicava ao cultivo
e à exportação do café. Foi um dos últimos empreendimentos agrícolas no Brasil a
utilizar o trabalho escravo em larga escala, num tempo em que a instituição da
escravidão sofria uma forte pressão externa. Mas a colônia rapidamente prosperou
e, no início da década de 1850, era responsável por quase 90% da produção de café
da província.

Entretanto, uma combinação de fatores conspirou para a sua rápida
decadência, sobretudo o advento da abolição e a expansão da cultura do café para
regiões mais férteis da província, de modo que, no final da década de 1880, o
Recôncavo já havia se tornado o maior centro cafeeiro da Bahia (BAHIA, 1978).
Nessa altura, grande parte dos colonos já havia deixado a região, muitos dos quais
retornando à Europa. Porém, após a abolição, muitos dos ex-cativos permaneceram
nas terras vizinhas às antigas plantações, praticando uma cultura de subsistência;
no que foram sucedidos por seus descendentes. Já a vila de Helvécia passaria a
viver em função da estação da ferrovia Bahia-Minas, inaugurada em 1897.

Atualmente, a única marca da antiga presença dos antigos colonizadores
europeus é o nome da localidade, estampado no prédio da agora desativada estação
ferroviária, localizada no centro da vila que cresceu nas terras da antiga plantação
“Helvécia”, do suíço Johannes Martinus Flach. Por outro lado, a grande concentração
de escravos ocorrida no século passado ainda se faz notar na composição étnica da
população local. De resto, a comunidade de Helvécia está normalmente inserida
na economia da região do Extremo Sul do Estado da Bahia.
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2.2.1  Caracterização socioeconômica e demográfica

O Distrito de Helvécia está situado a 17º 48’ 27" S de latitude e 39º 39’ 51"
W de longitude, no Município de Nova Viçosa, na microrregião de Porto Seguro,
na mesorregião do Sul baiano. A sua população, em 1996, perfazia um total de
16.474 habitantes, dos quais 15.108 viviam na zona rural, e apenas 1.366
constituíam a população da pequena vila de Helvécia. Do total dos seus 13.310
habitantes com mais de cinco anos, 7.203 eram alfabetizados; o que corresponde a
uma taxa de alfabetização de 54% que prevalece tanto na zona rural (com 6.484
indivíduos alfabetizados, em um total de 11.972), quanto na zona urbana (719
indivíduos, em um total de 1.338). Na faixa da população com mais de sessenta
anos, essa taxa de alfabetização cai para 22% (195 em um total de 887) (IBGE,
1996).

No centro da vila, encontra-se o prédio da há muito desativada estação
ferroviária da antiga estrada de ferro Bahia-Minas. A estação foi construída em
1897 e ficava a 73 quilômetros do ponto zero da ferrovia, a estação de Ponta de
Areia, situada no litoral baiano.9

A economia da região é fundamentalmente baseada na agricultura, na
pecuária e na indústria de celulose. Recentemente, o turismo balneário tem se
desenvolvido, sobretudo na sede do Município de Nova Viçosa, situada na costa.
A maioria dos informantes que compõem a amostra de fala recolhida na comunidade
trabalha em pequenas propriedades agrícolas familiares, dedicando-se sobretudo à
cultura de subsistência. O pequeno e eventual excedente é vendido nas feiras de
Helvécia ou de Teixeira de Freitas. Esse excedente provém normalmente do fabrico
artesanal da farinha de mandioca. Cultivam também feijão, milho, arroz, abóbora,
batata e outros legumes. Os mais jovens e mais prósperos chegam a empregar
alguma maquinaria e adubos e fertilizantes químicos no cultivo de hortifrutigran-
jeiros, que são absorvidos pelo comércio da região. Muitos dos mais antigos
trabalharam na construção e no funcionamento da ferrovia Bahia-Minas. Os mais
novos empregam-se eventualmente nas plantações de eucalipto, de onde é extraída
a celulose. A implantação dessas grandes plantações de eucalipto alterou a
fisionomia da região, desalojando muitas famílias que viviam do cultivo em suas
pequenas propriedades. Esses indivíduos e seus descendentes, agora, trabalham
na terra de parentes, ou se empregaram em grandes propriedades agrícolas. Muitos
se dirigem, ciclicamente, ao mercado de trabalho urbano, como vigilantes, operários

9 De acordo com a informação prestada pela Rede Ferroviária Federal, com sede no Bairro da
Calçada, em Salvador-BA, a ferrovia Bahia-Minas foi construída por partes, tendo sido iniciada a
construção em 1853, e a última parte foi concluída em 1942. A ferrovia era administrada pela
Viação Férrea Federal Leste Brasileiro.
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da construção civil, empregadas domésticas, etc., tanto nos centros urbanos
regionais, como Teixeira de Freitas-BA e Nanuque-MG, quanto nos grandes centros
do Sul do país.

O acesso ao Distrito de Helvécia, bem como à sede do Município de Nova
Viçosa, era feito, em 1994, por uma estrada vicinal de terra batida, a partir da BR-
101. O município está na área de influência do centro regional de Teixeira de
Freitas. Entretanto, alguns aposentados ainda preferem receber o seu provento na
sede do Município de Caravelas. O hábito de ouvir rádio e ver televisão tem se
difundido bastante, principalmente entre os mais jovens. Algumas famílias já
possuem seu próprio aparelho de televisão; os demais contam com o aparelho que
é ligado na praça pública, ao cair da tarde.

2.2.2  Sócio-história

Como já foi dito, a comunidade de Helvécia tem origem na antiga Colônia
Leopoldina, uma colônia suíço-alemã estabelecida em 1818 e que prosperou até a
abolição, em 1888, dependendo da mão de obra escrava para o cultivo do café.
Segundo testemunho do médico da colônia, em 1858, havia uma população de 200
brancos, principalmente suíços e alemães, com alguns franceses e brasileiros e,
2.000 negros, na maior parte nascidos na colônia (TÖELSNER, s.d. apud FERREIRA,
1984, p.22). Alguns autores têm comentado que o exemplo de Helvécia é especial,
porque os senhores eram, na sua maioria, estrangeiros e, portanto, não tinham o
português como língua materna.10 Contudo, há outros fatores mais significativos
que apontam para o seu estatuto especial. Dentre esses, destaca-se o fato de a
comunidade de ex-escravos da Colônia Leopoldina ter se fixado na região da colônia,
numa situação relativamente isolada, e não se ter dispersado tanto quanto outras
populações de ex-escravos, após 1888.

Por outro lado, ainda é possível a identificação dos fatores extralinguísticos
que teriam determinado as profundas mudanças que marcaram a origem desse
dialeto, graças a uma documentação histórica rica, embora incompleta, que facilita
um estudo da demografia das populações de escravos e que permite formular
algumas hipóteses em torno da questão.

Relativamente ao período anterior a 1850, o ano da Lei Eusébio de Queiroz
que proibiu definitivamente a importação de escravos, há informações pertinentes
à proporção de escravos para livres. Assim, em 1848, esta proporção era de 10 para
1, embora a proporção nas fazendas com grande número de escravos fosse bastante
superior. No estabelecimento do suíço Johannes Martinus Flach, por exemplo, a

10 Cf. discussão em Zimmermann (1999) e Baxter e Lucchesi (1999).
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proporção era de 24 para 1, e havia 108 escravos (BAXTER; LUCCHESI, 1999,
p.128-129). A julgar pelas evidências disponíveis, no período anterior a 1830, a
situação seria semelhante (BAXTER, 1999, p.3-4).

É evidente que, em tais circunstâncias, o acesso que a criança escrava teria
a modelos de falantes nativos do português seria mínimo. Mesmo o contato com
o português falado como segunda língua, dos senhores estrangeiros, teria sido
precário nas fazendas, em função do elevado número de escravos. Também cabe
observar que a grande maioria dos escravos dessas fazendas eram escravos de lavoura.
As listas de escravos de 1854 a 1882 manifestam uma média de 92% de escravos de
lavoura, de maneira que supomos que os contatos que o escravo teria com modelos
de português falado como língua materna seriam mínimos. Os modelos dominantes
para a aquisição da língua materna da criança escrava seriam os modelos falados
por outros escravos. Portanto, cabe investigar as proporções relativas de escravos
africanos e escravos brasileiros adultos para esclarecer as proporções relativas de
falantes de português como língua materna e de falantes de português como língua
segunda, na população escrava.

Nesse mesmo período, e até o final da década de 1850, a proporção de africanos
para crioulos nas fazendas ainda era bastante alta, atingindo uma média próxima
a 50% da população adulta. Em determinadas fazendas, a proporção de africanos
na população adulta era relativamente alta, ainda na década de 1860, como na
fazenda da família Vequet, onde, em 1865, 59% dos 46 escravos adultos eram
africanos, e na fazenda do médico Töelsner, onde, em 1864, a proporção era de
67% (16 em um total de 24 escravos). Mesmo na década de 1870, havia fazendas
com proporções altas para aquela época. Um exemplo seria, em 1871, a fazenda da
família Tatet, onde havia 43% de adultos africanos (24 em um total de 36); e, em
1872, a fazenda de Ana Ida, onde havia uma proporção de 37% (23 em 62). A
Figura 1 apresenta as proporções para o período de 1850 a 1880:

Figura 1 - Proporções de escravos africanos e de escravos brasileiros adultos
e pré-adolescentes nas fazendas da Colônia Leopoldina

Fonte: Baxter e Lucchesi, 1999.

As implicações dessas proporções altas nos primeiros períodos são bastante
óbvias. O elemento africano teria fornecido para as crianças escravas nascidas na
colônia modelos muito defectivos de português falado como segunda língua (e,
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talvez, em algumas circunstâncias, o modelo seria mesmo o das línguas africanas).
Muito importante nesse sentido é o fato de que havia uma população crescente de
escravos nascidos na Colônia Leopoldina. Havia, mesmo, um alto grau de filiação
e continuidade geracional nas populações escravas em muitas das fazendas da
Colônia Leopoldina (BAXTER, 1999, p.17-21). Em outras palavras, parece que
houve uma política de criar escravos. Seja como for, criaram-se populações bastante
estáveis em contextos herméticos; fatores que teriam contribuído para a manutenção
das caraterísticas da(s) variedade(s) de português desenvolvida(s) entre os escravos
que iam nascendo na colônia.11

Contudo, no que diz respeito à natureza dos modelos disponíveis para o
processo de nativização das variedades de português falado como língua segunda
entre os escravos, é evidente que são os contextos específicos que são pertinentes.
Uma das listas de escravos consultadas permite uma visão muito ilustrativa dos
possíveis modelos disponíveis à criança numa população escrava duma fazenda de
café, no que diz respeito às línguas africanas e aos modelos de português falado
pelos escravos adultos. A lista provém do inventário Mantandon, de 1858 (BAXTER,
1999, p.12-14), e apresenta a seguinte composição da escravaria: 23 africanos, 33
crioulos e uma mulata. Entre os escravos nascidos no Brasil, há 18 crianças pré-
adolescentes. Os africanos são de seis grupos etnolinguísticos diferentes — monjolo
(1), nagô (4), jeje (1), cabinda (1), moçambique (1), benguela (2) —, e há oito
africanos de origem não determinada. De especial interesse é o fato de os casais e
os conjuntos familiares estarem identificados. Há cinco casais africanos, um dos
quais (pai cabinda e mãe moçambique) tem filhos. Há dois casais africano/crioulo
(pai crioulo e mãe benguela), os dois com filhos; e há três casais crioulos, dois
deles com filhos. E há ainda seis mães solteiras.

Quais eram os modelos linguísticos potencialmente disponíveis para as
crianças nesse contexto? Algumas ilações podem ser feitas, assumindo os
pressupostos de que: (i) o português já se teria nativizado entre os escravos nascidos
no Brasil; e (ii) a fala da mãe constitui o modelo predominante no processo de
aquisição da língua materna. Por um lado, as crianças teriam o português falado
como língua materna por escravos nascidos no Brasil. De fato, oito grupos de
crianças tinham mães crioulas. Desses oito grupos de irmãos, dois tinham também
o pai nascido no Brasil. Mas não é possível precisar o grau de alterações presente
na(s) variedade(s) de português falada(s) por esses crioulos, podendo-se mesmo
pensar que esses indivíduos já falassem uma variedade crioulizada de português
decorrente da nativização de variedades bem defectivas de português falado como
segunda língua (cf. capítulo 3 deste livro). Por outro lado, há três grupos de

11 As implicações linguísticas de processos desse tipo são discutidas no próximo capítulo.
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crianças com modelos maternos de português falado como segunda língua; num
desses casos, o pai também não é falante nativo do português. Além disso, existe
a possibilidade de que as crianças de três unidades familiares tenham adquirido
também a língua africana dos seus pais. Para a criança, nessa fazenda, fora do
contato dos pais, as possibilidades de contato com modelos de português falado
como segunda língua pelos outros escravos são, em termos puramente numéricos,
maiores do que as possibilidades de contatos com o português nativizado falado
pelos escravos. O fato de que 55% dos escravos adultos eram africanos também
implica que a criança entraria em contato com línguas africanas, talvez na senzala.
Pelo menos sete origens etnolinguísticas africanas estão representadas nessa
população, e é provável que pelo menos três línguas africanas fossem faladas:
nagô, congo e benguela.12

Um outro aspecto importante desse gênero de microssituação diz respeito às
fontes de uma eventual influência do substrato. Nesse caso, identificaram-se sete
possíveis fontes de influências do substrato, com mais probabilidade para as línguas
com mais falantes. Contudo, noutras fazendas, a gama de fontes dessas influências
podia ser ainda mais extensa, como foi o caso da Fazenda Krull, em 1854, onde
havia 33 africanos com as seguintes caraterísticas: origem não identificada (4), nagô
(14), cabinda (5), congo (3), hauçá (2), benim (1), calabar (1), moçambique (1),
rebola (1), jeje (1) (BAXTER; LUCCHESI, 1999, p.131). Embora os escravos do
grupo linguístico kwa predominassem em algumas fazendas, em outras fazendas
preponderavam escravos do grupo linguístico banto. Na fazenda da família Reis, em
1854, só havia escravos do grupo linguístico banto, e eram de seis áreas linguísticas,
sendo predominantes os moçambiques (BAXTER; LUCCHESI, 1999). Essa diversidade
interfazenda e intrafazenda implica que as influências do substrato tenderiam a ser
diluídas na maioria das situações e muito específicas em uns poucos casos.

Para o período de 1847 a 1872, os números totais dos africanos identificados
por origem indicam que, proporcionalmente, houve mais escravos do grupo banto,
de diversas áreas, porém os nagôs constituíram o maior grupo uniforme (BAXTER,
1999, p.7-8). Nesse sentido, além da possibilidade da prevalência de algumas
estruturas do substrato no processo de aquisição/nativização do português, deve-
se pensar que seja muito provável a utilização de línguas africanas em determinadas
fazendas durante as primeiras décadas da colônia. Contudo, os efeitos dessa presença
linguística africana seriam diluídos a partir de 1850, com o fim da importação de
africanos, o envelhecimento da população africana e a mistura de escravos por
meio do comércio interno à própria colônia (BAXTER, 1999).

12 Adota-se a suposição de que as origens anotadas para os escravos nessas listas podem servir
como indicadores da identidade etnolinguística. Dessa maneira, os escravos anotados como
“congo” e “benguela” foram tratados como sendo efetivamente dessas áreas linguísticas banto.
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A partir da análise dos dados históricos disponíveis, podemos concluir, em
primeiro lugar, que a grande heterogeneidade etnolinguística da população de
escravos africanos não criou uma situação favorável a interferências do substrato
no processo de aquisição do português por essa primeira geração e na sua
nativização, nas gerações seguintes. Por outro lado, a grande proporção de escravos
em relação aos falantes nativos de português (destacando-se o expressivo
contingente de escravos africanos) teria dificultado em muito o acesso aos modelos
de português falado como língua materna, no processo de aquisição/nativização
da língua entre a população escrava. Desse modo, pode-se pensar que a variedade
de português transmitida para as gerações seguintes de escravos e seus descen-
dentes, na região de Helvécia, tenha passado por profundas alterações, semelhantes
às que definem o que se entende hoje por crioulização. E foram os traços
remanescentes dessas profundas alterações que chamaram a atenção de Carlota
Ferreira, pesquisadora do Atlas Prévio dos Falares Baianos, no início da década de
1960.

2.2.3  Caracterização linguística feita no início da década de 1960

Infelizmente, as duas pesquisadoras do Atlas Prévio dos Falares Baianos (APFB)
não dispunham sequer de um aparelho gravador, quando chegaram a Helvécia, na
noite de 25 de fevereiro de 1961. Após aplicarem os questionários no último ponto
definido no APFB, a localidade de Ibiranhém, rumaram para uma localidade próxima,
mas de difícil acesso, da qual tinham ouvido haver uma gente com uma fala
“diferente”. Chegando a Helvécia, confirmaram essas primeiras informações com
os moradores mais jovens da vila, que “diziam que naquela cidade havia muita
gente que falava diferente, ‘engraçado’, principalmente os mais velhos, e
acrescentavam ainda que muitas vezes era difícil, para eles mesmos, filhos da
terra, entenderem” (FERREIRA, 1984, p.22-23). Foi assim que, no dia seguinte,
com lápis e papel na mão, as duas pesquisadoras do APFB buscaram registrar,
junto a esses membros mais velhos da comunidade, algumas características de
“um falar crioulo que deve ter sido geral, já que em 1961 dele subsistiam ainda
vestígios” (FERREIRA, 1984, p.22).

Do pouco material que conseguiram recolher com dois informantes idosos
(uma mulher de aproximadamente 75 anos e um homem de 80 anos), “foi na
morfossintaxe, como é natural, que Helvécia nos forneceu maiores indícios de um
possível crioulismo” (FERREIRA, 1984, p.28). E as seguintes estruturas foram
registradas como evidências mais notáveis de um processo anterior de crioulização:
(i) uso variável do artigo definido

Ex.: “quando abri janela”
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(ii) variação na concordância de gênero, tanto no interior do Sintagma Nominal
quanto na relação com um termo predicativo:

Ex.: “io nõ póde rumá o casa”

“ela é muito saído”

(iii) simplificação da morfologia flexional do verbo:

- variação na flexão número-pessoal que atinge a primeira pessoa do singular:

Ex.: “io sabe”; “io esqueceu”

- uso da forma do presente pela forma do pretérito do indicativo:

Ex.: “io nõ póde rumá o casa” (‘eu não podia arrumar a casa’)

- uso da forma do infinitivo em contextos de formas finitas:

Ex.: “io conhecê” por ‘eu conheço’; “ele morê” por ‘ele morreu’; e quando io
andá na Ponta de Areia, nõ tinha nada” (‘quando eu andava em Ponta
de Areia, não havia nada lá’).

2.2.4  Conclusão: o diagnóstico do caso Helvécia
e suas implicações para a história sociolinguística do Brasil

Os dados sócio-históricos relativos à composição da população de escravos
da antiga Colônia Leopoldina configuram um cenário sociolinguístico muito
propício ao surgimento de uma variedade linguística de base lexical portuguesa
com uma estruturação gramatical muito afetada pelo contato entre línguas, num
nível semelhante ao da formação das línguas crioulas típicas. A proporção entre
escravos e brancos de dez para um é a que se estima para as situações prototípicas
de crioulização. Nessa proporção, o acesso aos modelos da língua-alvo produzidos
por falantes nativos é muito reduzido. O fato de muitos proprietários não serem
falantes nativos do português certamente contribuiu, mas não parece ter sido
decisivo nesse caso, porque é muito provável que os capatazes empregados para
lidar com os escravos fossem em sua maioria brasileiros. Além disso, os escravos
crioulos adquiridos de outros pontos da província, ou do país, viriam de zonas em
que os senhores e capatazes eram falantes nativos do português. O mais importante
é a elevadíssima proporção de escravos diante da população branca e a alta proporção,
nesse segmento, de africanos.

Nesse contexto, ocorre uma violenta redução gramatical na variedade de
português que é falada como segunda língua pelos escravos africanos. E, na medida
em que essa variedade de português fornece o grosso dos dados linguísticos
primários para aquisição da língua materna das crianças que nascem na comunidade,
tem-se um cenário muito propício para o surgimento de uma variedade crioula de
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português. No caso de Helvécia, essa nativização de um modelo defectivo de segunda
língua parece ter sido o fator decisivo para a crioulização, suplantando uma pouco
provável formação de um pidgin com base na transferência de estruturas gramaticais
das línguas africanas, em face da grande heterogeneidade linguística do substrato
reportada pelos documentos históricos.

Outro fator que parece ter sido decisivo no caso de Helvécia foi a permanência
da grande maioria da população escrava na região após a abolição, associado ao seu
grande isolamento até a primeira metade do século XX. Desse modo, teria sido de
fato uma variedade crioula do português a língua que os informantes de Carlota
Ferreira teriam adquirido como língua materna, já que eles nasceram entre os
anos de 1880 e 1885, tendo, na altura do encontro, aproximadamente 80 anos, o
homem, e 75 anos, a mulher. Mas, parece que o processo de descrioulização foi
muito rápido, considerando-se que essa variedade crioula, no início da década de
1960, já era estranha aos membros mais novos da comunidade, que declararam ter,
eles próprios, dificuldade para entender a fala “engraçada” dos mais velhos.

Infelizmente, as gravações da fala vernácula de moradores de Helvécia só
vieram a ocorrer nos anos de 1987, quando Alan Baxter visitou a comunidade pela
primeira vez, e de 1994, quando Alan Baxter e Dante Lucchesi recolheram a amostra
que veio a integrar o corpus do português afro-brasileiro do Projeto Vertentes, com
o apoio do antropólogo Marcos Luciano Lopes Messeder e a inestimável ajuda de
“seu” Quéte, um líder da comunidade, contando na época com aproximadamente
70 anos. Após 25 ou 30 anos, todos os antigos falantes do crioulo de Helvécia já
haviam falecido, mas haviam deixado vestígios na fala dos que, com mais de 70
anos em 1994, tinham, no início da década de 1960, entre 35 e 55 anos. Esses
indivíduos não falavam uma variedade crioula do português, mas exibiam processos
de variação em sua fala, nos quais a forma padrão do português alterna com formas
que teriam feito parte do repertório gramatical do antigo crioulo de Helvécia.

Algumas dessas formas, que foram registradas na fala crioula dos infor-
mantes idosos de Carlota Ferreira em 1961, ainda podiam ser detectadas, com uma
frequência relativamente baixa, na fala dos entrevistados mais idosos de 1994. São
elas: (i) a ausência de artigo (“eu sô fia de lugá”, por ‘eu sou filha do (deste) lugar’);
(ii) a ausência de concordância nominal de gênero (“o meu sobrinha”); (iii) a ausência
de concordância verbal com a 1ª pessoa do singular (“nunca mais eu sintiu”). Outras
formas que hoje são reconhecidas como características das línguas crioulas e que
ainda ocorrem esporadicamente na fala dos informantes mais idosos da recolha de
1994 certamente eram as normais no antigo crioulo de Helvécia, sem que, contudo,
tenham sido registradas por Carlota Ferreira. São elas:
(i) ausência de preposição em estruturas nominais: folha mandioca por folha de

mandioca;
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(ii) ausência do verbo copulativo: esse aí neto de Casimiro por esse aí é neto de
Casimiro;

(iii) orações encaixadas sem complementizador: ele disse a irmã dele veio do Rio,
por ele disse que a irmã dele veio do Rio;

(iv) negação verbal com sujeito marcado negativamente: nenhum descarado num
tá trabaiano não;

(v) estruturas de duplo objeto com inversão na ordem dos complementos verbais
e supressão da preposição de dativo: Dá pessoá muita lembrança, minha fia!
por Dá muitas lembranças ao pessoal, minha filha!

(vi) uso de formas do presente para indicar ações e estados situados no passado:
meu pai é de cativeiro, com o sentido de ‘meu pai era escravo’.

E, assim como Carlota Ferreira anotou o uso de formas do infinitivo no
contexto de formas finitas, o inverso também ocorria em 1994: non sei vai lá por não
sei ir lá. Essas ocorrências que podem ser depreendias nas entrevistas dos informantes
mais velhos de Helvécia servem como evidência empírica positiva para a hipótese de
um processo de crioulização na formação histórica dessa comunidade de fala.

Se a crioulização em Helvécia, no século XIX, afigura-se como algo muito
factível, a questão que se coloca, então, é saber o quão representativa ela é. O
cenário de uma grande proporção de escravos, com uma presença significativa de
africanos, em plantations relativamente isoladas do restante do país talvez não tenha
sido muito comum na segunda metade do século XIX, mas, certamente, foi muito
mais representativo no século XVIII e mais ainda no XVII. Com isso, reforça-se a
hipotése, já aventada no capítulo anterior, de que processos localizados de
pidginização e crioulização do português tenham sido mais frequentes nesses
dois séculos, colocando-se como grande tarefa da pesquisa de linguística sócio-
histórica mensurar, no conjunto da sociedade brasileira, ao longo da sua história,
o quão representativo eram esses contextos propícios à crioulização.

Por outro lado, as informações provenientes de Helvécia apontam para um
processo de descrioulização muito rápido. Algo em torno de uma ou duas gerações
no máximo, uma vez que os moradores mais jovens de Helvécia, no início da
década de 1960, já reconheciam a variedade linguística dos mais velhos como
distinta da sua, fazendo referência, para Carlota Ferreira, de situações de
ininteligibilidade entre as duas variedades linguísticas, que podem ser definidas
aqui como o crioulo português de Helvécia, falado até as primeiras décadas do
século, e o português afro-brasileiro de Helvécia que se generalizou em meados
do século passado, como resultado da rápida descrioulização do primeiro.

A grande possibilidade de uma descrioulização rápida, nomeadamente no
decorrer do século XX, vem a obnubilar a visão sobre a formação das comunidades
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rurais afro-brasileiras, cujos registros de fala foram feitos só a partir da década de
1990, ou mesmo na primeira década deste século XXI. Tal é o caso das demais
comunidades rurais afro-brasileiras isoladas aqui estudadas, para as quais não há
elementos consistentes para se postular um processo pretérito de crioulização.

2.3  A comunidade de Cinzento

O termo quilombo (do quimbundo kilombo) foi usado primeiramente para
designar fortificações dos jagas (designação dos povos que invadiram o Congo e
Angola no final do século XVI). Por extensão, quilombo passou a nomear fortificações
de negros fugidos do cativeiro, tendo, muitas vezes, como sinônimo a palavra
mocambo, de origem controversa, mas provavelmente quimbundo (HOUAISS, 2001).
Um quilombo era “um esconderijo de escravos fugidos” (MATTOSO, 2003, p.158),
e tal prática seria uma das formas comuns de luta contra a escravidão. Tais espaços
clandestinos constituíram formas grupais de resistência e de afirmação de uma
comunidade unida não só pela cor, mas sobretudo pela luta contra formas as mais
violentas de opressão e exploração. Normalmente, os quilombos não eram
premeditados, nasciam espontaneamente, podendo reunir negros e crioulos,
escravos ou homens livres (MATTOSO, 2003, p.158).

Pedro Tomás Pedreira (2001) queixa-se da falta de referência a quilombos
baianos nos compêndios de História do Brasil, sendo os quilombos, em sua maioria,
esquecidos pela História, a exemplo dos seguintes: o quilombo da Torre de Garcia
d’Ávila, o quilombo de Jacuípe, o quilombo de Jaguaripe, o quilombo de Maragogipe,
o quilombo de Muritiba, o quilombo de Cachoeira, o quilombo de Itaberaba (Orobó),
o quilombo de Andaraí, o quilombo de Tupim (atual “Boa Vista do Tupim”), o
quilombo de Xique-Xique e o quilombo do Buraco do Tatu (Cabula e arredores de
Itapuã) (PEDREIRA, 2001, p.233). O conhecimento de tais quilombos advém de
documentos escritos, localizados e datados, dando conta de sua constituição e do
pedido de providências para que fossem destruídos. Pereira reconhece, também, a
existência de outros quilombos, por via indireta, e supõe a presença de outros que
não foram, ainda, listados.

Estima-se que a vinda dos primeiros negros para Cinzento tenha ocorrido
na primeira metade do século XIX. Segundo relatos dos antigos moradores, os
fundadores de Cinzento são da região da Chapada Diamantina, mais precisamente
do antigo Arraial dos Crioulos, e o sobrenome Pereira Nunes, predominante em
Cinzento, é o mesmo de um antigo proprietário de escravos da região de Rio de
Contas. Ana Isidora, o membro mais velho da comunidade, com aproximadamente
107 anos de vida, afirma que os primeiros moradores vieram “currido”, sugerindo
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que a chegada se deu de forma clandestina, pois a vinda se deu “à meia-noite,
terça-noite”.

A observação de Cinzento impõe de imediato a questão: por que seus
fundadores escolheram um local tão acidentado para viver? Além disso, a falta de
fontes naturais de água aumentava as dificuldades de sobrevivência. Associada a
essa, surge uma outra interrogação: por que a comunidade esteve por tanto tempo
isolada da cidade mais próxima? Curiosa, também, é a origem do nome que, por si,
descreve o estado de pobreza dos seus primeiros moradores. Conta Ana Isidora
que o nome provém de um boi gordo, “de tão gordo, parecia cinza”, que apareceu
milagrosamente para alimentar os fundadores da comunidade. O que os levaria a
abandonar o local onde viviam e se deslocar para uma terra com tantas adversidades
como a de Cinzento? Certamente, fugiam da escravidão e buscavam no local a
formação de uma irmandade com base primeiro na cor e depois no parentesco, já
que a endogamia é uma prática comum até hoje.

Segundo o depoimento de Saviano Pereira Nunes, um dos membros da
comunidade entrevistado na recolha da amostra de fala vernácula, foi Lourenço
Pereira Nunes que desmatou as primeiras terras de Cinzento e delas tomou posse.
Outro informante, Tercílio, afirmou-nos que os primeiros desbravadores foram o
já citado Lourenço Pereira Nunes e Sérgio Pinheiro dos Santos. A valorização da
terra não é apenas uma forma de sobrevivência particular, mas de todo o grupo,
pois, da unidade territorial depende a unidade da coletividade. Esse aspecto explicaria
a endogamia como forma de manutenção das terras na família, em caso de divisão.

Os mais velhos afirmam que seus pais contavam ter a obrigação de se
ajoelharem “em frente dos donos”. Ana Isidora foi mais além e referiu que sua
bisavó era “caboca do mato, e minha avó Maria foi pegada no mato”.

A comunidade de Cinzento é considerada atualmente uma comunidade afro-
brasileira. Os cinzentenses são negros de pele bem escura. Todos são muito
parecidos, em decorrência da endogamia em segundo grau. Graziele Ferreira (1999,
p.70) descreve os cinzentenses da seguinte maneira: “fisicamente, são de estatura
mediana, chegando até 1,70 m fortes, troncudos, de narinas alargadas, dentes
largos e brancos, cabelos crespos e pés consideravelmente grandes”.

A situação dos afrodescendentes do Vale do Ribeira-SP descrita por Mary do
Careno (1991, 2000) assemelha-se ao caso Cinzento. Em comum, pode-se ver o
isolamento resultante da dificuldade de acesso à comunidade e da mudança advinda
dos contatos com a cultura urbana. Além disso, como Careno (2000) acentua, a
maior fonte de investigação encontra-se nos depoimentos e nas narrativas dos
mais velhos como forma de resistência cultural. Em Cinzento, o caso do “boi
cinzento” inclui-se na categoria de “narrativa fantástica”, nos moldes abordados
por Careno (2000). Essa narrativa é a certidão de nascimento da comunidade,
sendo contada e recontada por Ana Isidora, matriarca da comunidade.
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2.4  Os arraiais de Rio de Contas

No Município de Rio de Contas-BA (13º 34’ 44" de latitude sul e 41º 48’ 41"
de longitude oeste) foram recolhidas amostras de fala nas comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas de Barra e Bananal.

A ocupação da região de Rio de Contas se inicia na última década do século
XVII, através do estabelecimento de uma rota de viagem entre Goiás e o norte de
Minas e a cidade do Salvador, capital da então Província da Bahia. Com o intuito
de estabelecer um “ponto de pouso”, nessa rota de viagem, foi fundado um pequeno
povoado com o sugestivo nome de Creoulos, situado em um planalto da Serra das
Almas, na margem esquerda do Rio de Contas Pequeno, atual Rio Brumado.

Não tardou a descoberta de veios e cascalhos auríferos, não apenas no Rio
de Contas, como também em seus afluentes e serras circunvizinhas. A fundação
de Mato Grosso, três léguas acima do antigo povoado de Creoulos, subindo o Rio
Brumado, a 1.450 metros de altitude, deu-se no bojo do grande afluxo de
bandeirantes mineiros e paulistas para a região. Os jesuítas que acompanharam os
bandeirantes ergueram no novo povoado uma igreja sob a invocação de Santo
Antônio.

O desenvolvimento da mineração e o aumento da população do povoado
foram de tal monta que, em 1718, foi criada a primeira freguesia do Alto Sertão
Baiano — ou Sertão de Cima —, com denominação de Santo Antônio de Mato
Grosso. Entretanto, em 1722, o Conselho Ultramarino decidiu criar, em função de
uma carta dirigida ao Rei D. João V pelo Vice-Rei D. Vasco Fernandes César de
Menezes, a Vila de Nossa Senhora do Livramento das Minas de Rio das Contas,
doze quilômetros abaixo do antigo povoado de Creoulos, onde os jesuítas haviam
erigido outra igreja, esta em devoção a Nossa Senhora do Livramento; e onde
atualmente se situa a cidade de Livramento do Brumado. Uma nova reviravolta no
povoamento da região aconteceria em 1745, quando uma Provisão Régia autorizou
a mudança da sede da vila para o antigo povoado de Creoulos, que passou a se
chamar Vila Nova de Nossa Senhora do Livramento das Minas do Rio das Contas,
enquanto a antiga sede passou a ser conhecida por Vila Velha.

Essa mesma provisão também elevou a nova vila à categoria de freguesia,
transferindo para aí a sede da Freguesia de Santo Antônio de Mato Grosso, com a
denominação de Freguesia do Santíssimo Sacramento das Minas do Rio das Contas.
Assim, enquanto Mato Grosso era deslocada para uma posição lateral mais isolada,
para Rio de Contas iam afluindo todos os recursos e benefícios da atividade
mineradora, o que se refletia no seu crescimento urbano. Lá foram construídos a
Casa de Fundição, o Pelourinho e o edifício da Casa da Câmara e Cadeia Pública,
este no início do século XIX, e até hoje conservado. Porém, com o progressivo
esgotamento dos veios e cascalhos auríferos, o crescimento aos poucos vai se
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estagnando. E, à medida que a atividade de mineração decrescia, diminuía também
o nome do município. Em 1840, foi simplificado para Minas do Rio de Contas; e,
em 1931, foram-se as minas, e o município passou a se chamar, simplesmente,
Rio de Contas.

A origem das comunidades de Barra e Bananal, também chamadas Arraiais
de Rio de Contas, deve ser coetânea ao início do povoamento da região pelos
bandeirantes. Seus primeiros moradores foram possivelmente escravos foragidos
que, em busca de um lugar seguro para sobreviver, seguiram o curso do Rio de
Contas, estabelecendo-se nas cabeceiras do Rio Brumado, onde, desde então,
praticam a agricultura de subsistência. Barra fica a uma distância de dois
quilômetros de Bananal. Ainda os habitantes dos dois arraiais continuam a praticar
a agricultura de subsistência e vivem em condições precárias, em termos de
saneamento e educação. A endogamia é uma prática comum nos dois povoados.

A indústria do turismo instalada em torno da sede do Município de Rio de
Contas veio quebrar o isolamento das duas comunidades. São frequentes as visitas
de turistas e estudiosos, a fim de conhecerem os moradores dos dois povoados.
Como ocorreu na comunidade de Cinzento, algumas das tradições de origem
africana foram se perdendo, em função do contato com a cultura branca europeia,
particularmente em função dos valores do catolicismo, que se tornou a religião
predominante nas duas comunidades.

2.5  A comunidade de Sapé

A própria denominação da comunidade não é incontroversa. Os mais antigos
chamam-na de Sapé Grande, enquanto os mais jovens de Sapé Alto, por influência
do padre local, que não acha correto caracterizar sapé como grande, já que sapé é a
designação de uma espécie de capim de folhas duras, muito conhecido por servir
para cobrir choças e que é mal aceito pelo gado como forragem. Portanto, fica a
polêmica linguística que se instaurou com a chegada do novo padre.

Distrito do Município de Valença, ao sul do Recôncavo Baiano, Sapé tem
seu acesso por uma estrada de terra cujo percurso de 25 quilômetros se inicia em
direção inversa à que leva à cidade de Valença, no entroncamento da BR-101.

Para os moradores da cidade, a comunidade formou-se algum tempo após a
assinatura da abolição dos escravos. Segundo o depoimento de João Barreto,
fazendeiro local e morador do distrito vizinho, Rapa Tição, em 1800 as terras que
compreendiam Sapé, Rapa Tição e Tabuado pertenciam a um único dono, o Sr.
Miguel Elia. Com a sua morte, as terras foram divididas entre seus dois filhos, que
em seguida as venderam, por preferirem a vida urbana. Sobre as atividades
econômicas da época, conta o Sr. João Barreto que se plantava largamente a
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mandioca, além de haver áreas reservadas para o pasto, o que significa ter havido
criação de gado, mas isso não afirma com certeza, pois, como ele mesmo diz, foram
histórias que ouviu de seu avô, o primeiro a chegar à região após a família de
Miguel Elia. Dizia seu avô que, ao tomar posse da fazenda, ainda nos últimos anos
do século XIX, encontrou, nas terras, uma senzala e troncos onde os escravos
eram castigados. Como registro da existência de escravos na região, o Sr. João
Barreto ainda exibe alguns instrumentos dessa época, que guarda como relíquia.
Mas as relíquias foram divididas com seus irmãos: as algemas estão em suas mãos,
e as correntes, na fazenda de José Machado, seu cunhado.

Segundo os informantes, quando foram morar na região de Sapé, tiveram
que desmatá-la. Não havia qualquer resquício de plantação, ou seja, ao chegarem,
encontraram apenas sapé, o qual utilizaram para cobrir suas moradias. Então, o
que levou essa pequena população a concentrar-se nessa região acidentada, sem
recursos naturais e com o solo tão pobre?

Nessa região, mesmo após a abolição, muitos negros permaneceram nas
fazendas, trabalhando sem nada receber. Os fazendeiros não pareciam gozar de
uma boa situação econômica. Alguns anos depois, segundo o Sr. Nuna — um
branco que foi morar próximo à região, em 1959, e buscou conhecer a formação da
comunidade de Sapé —, os fazendeiros, para quitar suas dívidas com os ex-escravos,
“doaram-lhes” pedaços de terra improdutivos, mais altos, sem trato e distantes da
água. Esses ex-escravos ali permaneceram e casaram entre si, aumentando a
população local, e, curiosamente, mantendo-se isolados. De acordo com o Sr. João
Barreto, foram cinco negras de uma família de oito que deram origem à comunidade,
entre elas, D. Isabel, mãe do Sr. Liordino, que diz ter espalhado pela região mais de
30 filhos.

Atualmente, a comunidade é formada por, aproximadamente, 100 habitantes,
na região mais concentrada, e constituída, predominantemente, como em todas as
sociedades mais recentes, por jovens e crianças. Apesar de haver energia elétrica
há 10 anos, a maioria das famílias não tem o privilégio de utilizá-la, pois se restringe
à rua principal. São poucos os moradores que possuem eletrodomésticos —
geladeiras, por exemplo, há pouquíssimas, mas os aparelhos de TV são bastante
encontrados, ligados à bateria de veículos em lugares não alcançados pela rede
elétrica. Não há, na comunidade, saneamento e, nas casas, não há banheiros;
quem os tem é considerado rico. Tanto homens, quanto mulheres e crianças
trabalham na roça e ganham entre R$4,00 e R$10,00 a diária em época de plantio
ou colheita. As famílias, em seus pedaços de terra, hoje bastante reduzidos em
função da divisão entre os filhos, praticam agricultura de subsistência. Plantam
feijão e mandioca, com a qual fazem farinha, cujo excedente vendem na BR-101.
Possuem também alguns pés de cravo e cacau, de que tiram o mel para beber com
cachaça ou para vender. Não há, na população local, a ambição de sair da comunidade
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em busca de melhores condições de vida, como se pode constatar nas comunidades
de Helvécia e Rio de Contas.

Quanto à religião, toda a comunidade é católica. Inquiridos sobre crenças
africanas, os informantes afirmavam com orgulho não ter entre eles qualquer
seguidor de cultos africanos. O isolamento dessa comunidade manteve algumas
especificidades da fala local, tanto no nível fônico, como morfossintático.

2.6  Conclusão

A escassez de informações disponíveis acerca das comunidades de Rio de
Contas, Cinzento e Sapé não possibilita afirmações mais conclusivas acerca da
formação linguística dessas comunidades. Sendo as mais antigas, com as suas
origens remontando a pelo menos a primeira metade do século XVIII, os arraiais
de Rio de Contas seriam aqueles, para os quais se poderia pensar em processos de
transmissão linguística mais intensos. Contudo, de acordo com argumentação
desenvolvida no capítulo anterior, o contexto da mineração em que se formaram
não seria o mais propício à crioulização. Quanto às comunidades de Cinzento e
Sapé, por terem se formado muito provavelmente durante o século XIX, já se
situariam em um período em que as condições para um contato entre línguas mais
radical e profundo seriam menos frequentes. Portanto, diante dos registros
disponíveis, a expectativa é a de que a comunidade de Helvécia seja aquela em que
os efeitos de potenciais processos de mudança induzidos pelo contato entre línguas
sejam mais notáveis.

Com efeito, somente na comunidade de Helvécia foram identificados
processos de variação, em níveis estruturalmente significativos, que afetavam a
concordância de gênero no interior do Sintagma Nominal e a concordância verbal
junto à 1ª pessoa do singular; processos cujas origens estão, muito provavelmente,
ligadas à transmissão linguística irregular desencadeada em situações de contato
linguístico massivo e abrupto. Entretanto, essa diferenciação da comunidade de
Helvécia nem sempre é nítida em processos de variação que afetam outros aspectos
da gramática. De qualquer forma, só uma avaliação de conjunto dos aspectos da
morfossintaxe analisados na segunda parte desse livro poderá levar a uma visão
mais clara de como o contato entre línguas afetou a gramática das comunidades
rurais afro-brasileiras isoladas. Para que essa avaliação seja eficaz, ela precisa
mobilizar a teoria desenvolvida sobre o modo como as situações de contato entre
línguas massivo, radical e abrupto afetam a estrutura linguística. Esse é o tema do
próximo capítulo deste livro.
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