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O COMBATE À IMPRENSA EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA NO BRASIL: POLÍTICAS E 
IDEIAS LINGUÍSTICAS NA LEGISLAÇÃO 

DA ERA VARGAS

Andréa Franciéle Weber1

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A imprensa escrita em língua estrangeira foi um significativo segmento do 
jornalismo brasileiro, tanto em termos de circulação quanto de importância junto 
às comunidades imigrantes, que constituíam seu principal público. Os primór-
dios dessa imprensa remontam aos anos da independência do Brasil e, em 1912, 
segundo o Anuário Estatístico Brasileiro (BRASIL, 1927), ela correspondia a 5% 
do total do país. No entanto, até meados do século XX, grande parte dela estava 
extinta ou convertida à língua portuguesa.

Estudos mostram que, quando da ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 
1930, a imprensa em língua estrangeira estava em pleno funcionamento no país. 
Alguns dos seus periódicos faziam circular ideias contrárias às do governo (anar-
quistas, comunistas, sionistas, fascistas, nazistas, integralistas etc.), tidas como 
não nacionais ou antipatrióticas, de maneira que se estabeleceu uma relação 
entre imprensa em língua estrangeira e subversão. Essa situação foi particular-
mente forte no estado de São Paulo, como mostra o estudo de Carneiro (2003) 
dos jornais apreendidos pelo Departamento Estadual de Ordem Política e Social 
de São Paulo (Deops), entre 1924 e 1954.

1 Pós-doutora em Estudos Linguísticos pela UFFS. Professora adjunta do Departamento de Ciências da Comuni-
cação da UFSM, campus de Frederico Westphalen.



26

Já na região sul do país, a imprensa em língua estrangeira estava voltada es-
pecialmente às colônias agrícolas, onde a língua portuguesa era ainda minoritária 
nas décadas de 1930 e 1940 (WILLEMS, 1946 apud SEYFERTH, 1999). Segundo 
o Anuário Estatístico do Brasil de 1908-1912 (BRASIL, 1927), em 1912, o alemão, 
o italiano e o polonês eram as línguas mais presentes na imprensa imigrante da 
região e, em Santa Catarina, esse segmento chegava a representar 26% do total. 
A maioria desses periódicos em língua estrangeira era altamente enraizada na 
realidade e na política brasileira e local (KLUG, 2004; GERTZ, 2004), difundin-
do informações sobre agricultura e experimentos com a terra, além de tratar de 
política, cultura, religiosidade, entre outros diversos assuntos, como mostram 
estudos de Dreher (2004) com jornais de língua alemã.

Durante o período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), particularmente 
depois da entrada do Brasil na guerra, ao lado dos Estados Unidos, os jornais em 
língua alemã, italiana e japonesa foram acusados de apoiar as nações inimigas 
no conflito e de fomentar a cultura e as ideologias estrangeiras (especialmente 
nazismo e fascismo) em território nacional (SEYFERTH, 1999).

Assim, nos anos de governo de Getúlio Vargas, a imprensa em língua es-
trangeira recebeu os rótulos de subversiva, antipatriótica e inimiga de guerra e 
seu combate entrou na pauta do governo, ao lado de ações nacionalizantes em 
outras áreas, como o ensino (BOMENY, 1999; SEYFERTH, 1999). Perguntamo-

-nos, então, se a legislação foi um dos instrumentos que o Estado mobilizou para 
atingir a imprensa em língua estrangeira do país e de que modo o fez. Isto é, fo-
ram produzidos, nesse período, dispositivos legais voltados a regular as línguas 
da imprensa? De que modo eles buscavam efetuar essa regulação? Que línguas 
esses dispositivos mencionavam, favoreciam, interditavam?

A legislação é tomada aqui como um dos lugares institucionais em que uma 
política de línguas (ORLANDI, 2002) se organiza. Entendemos que as políticas 
estatais, muitas vezes assinaladas na legislação, tanto produzem efeitos sobre as 
práticas linguísticas quanto são sustentadas por um imaginário sobre a língua 
que está em vigor no período de implantação de tais políticas. Isto é, a legislação 
produz e se ancora, simultaneamente, em ideias linguísticas ou, em outros ter-
mos, em saberes sobre as línguas (AUROUX, 1989). Sendo assim, neste capítulo, 
buscaremos descrever e interpretar a legislação para as línguas da imprensa na 
Era Vargas, com especial atenção à política e às ideias linguísticas que ela projeta.
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Em termos de recorte temporal, este estudo se situa na chamada Era Vargas, 
o período que vai de 1930 a 1945, no qual Getúlio Vargas esteve à frente do go-
verno brasileiro, em uma fase provisória (1930-1934), uma constitucional (1934-
1937) e outra ditatorial (1937-1945), esta última conhecida como Estado Novo. 
Nesse interstício, houve uma crescente produção de normativas legais voltadas 
a regulamentar os meios de comunicação. Esse movimento foi estimulado, por 
um lado, pelo crescimento da imprensa escrita e pelo surgimento e expansão 
do rádio e do cinema no país, mas também pelo regime ditatorial que, para sua 
própria sustentação, reforçou o controle estatal sobre esses meios.

Este capítulo se dedicará à análise da legislação voltada ao que chamamos de 
“imprensa escrita”, isto é, publicações periódicas impressas, como jornais, revistas 
e almanaques2. Tivemos acesso a essa legislação através da consulta ao Portal da 
Legislação do governo federal brasileiro e ao Portal da Câmara dos Deputados3. 
Foi considerada apenas a legislação produzida em nível federal promulgada entre 
1930 e 1945, a qual incluiu constituições, leis, decretos-leis e decretos. Foram usa-
das as seguintes palavras-chave para a busca: estrangeiros; ortografia; imprensa; 
jornal; jornais; rádio; televisão; nacionalidade; ortografia; língua; idioma; portu-
guês; cinema; filme. É importante mencionar que, na legislação, em alguns casos, 
a imprensa escrita é regulada separadamente, em outros, em conjunto com os 
demais meios de comunicação existentes na época (rádio e cinema).

Desse corpus, selecionamos os dispositivos legais que, segundo nosso en-
tendimento, tiveram ingerência sobre as línguas da imprensa brasileira, de modo 
direito (regulando as línguas da imprensa) ou de modo indireto (regulando a 
nacionalidade dos proprietários, diretores e trabalhadores da imprensa e esti-
mulando a unidade da língua nesse meio). Esses dispositivos legais são, assim, 
apresentados neste texto em ordem cronológica e interpretados a partir da pers-
pectiva dos estudos das ideias linguísticas no Brasil e da Análise do Discurso, 

2 De acordo com Grützmann (2004), almanaques constituíam publicações impressas de periodicidade anual, de 
natureza literária e editorial, com assuntos extremamente diversos, destinados à informação, entretenimento 
e formação dos leitores. Englobavam três elementos básicos: o calendário (o ano ordenado em dias, semanas, 
meses, fases da lua, santos, datas festivas etc.); a prática (serviços de utilidade pública, como previsão do tempo, 
informações sobre pestes, épocas favoráveis para a sangria, desmame das crianças etc.); e as opções de leitura 
(narrativas, contos adultos e infantis, poemas, anedotas, resenhas históricas, descobertas científicas, aspectos 
regionais, biografias etc.).

3 Portal da Legislação do governo federal brasileiro: http://www4.planalto.gov.br/legislacao e  Portal da Câmara 
dos Deputados: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao.
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com a ajuda de trabalhos como os de Gadet; Pêcheux (2004); Foucault (2001), 
Orlandi (2002, 2007), Mariani (2008, 2009) e Guimarães (2003).

Dois tópicos resultaram desse movimento. O primeiro tópico, intitulado 
“A legislação para as línguas da imprensa na Era Vargas”, procura descrever e 
interpretar historicamente os dispositivos legais voltados a regular as línguas 
da imprensa nesse período. O segundo tópico, “Um olhar sobre a política e as 
ideias linguísticas na legislação para as línguas da imprensa na Era Vargas”, por 
sua vez, procura interpretar esses dispositivos a partir da perspectiva da histó-
ria das ideias linguísticas e dos estudos discursivos. Nas “Considerações finais”, 
efetuamos uma breve reflexão sobre as possibilidades de investigação acerca das 
ideias e políticas linguísticas para a imprensa.

2 A LEGISLAÇÃO PARA AS LÍNGUAS DA IMPRENSA 
NA ERA VARGAS

Neste tópico, buscamos descrever os dispositivos da legislação promulgada 
na Era Vargas que ajudaram a regular as línguas da imprensa no Brasil e, com isso, 
afetaram as publicações em língua estrangeira em circulação no país naquela épo-
ca. Apresentamos e analisamos esses dispositivos cronologicamente, na tentativa 
de evidenciar a sucessão de medidas que foram se acumulando nesses 15 anos.

Identificamos uma primeira tentativa de regulação no ano de 1934. Trata-se 
de um decreto (nº 24776) que visava a regular a liberdade de imprensa, voltado, 
especialmente, a combater o anonimato e a responsabilizar criminalmente os pro-
dutores das informações. No §1º do art. 32 desse decreto, fica sinalizada uma das 
premissas nacionalistas que acompanhará a legislação para a imprensa dali por 
diante: “a responsabilidade principal e de orientação intelectual ou administra-
tiva da imprensa política ou noticiosa só por brasileiros natos pode ser exercida”.

Dois dias depois da promulgação desse decreto, a Constituição de 1934, em 
seu art. 131, reforça e amplia essa premissa, envolvendo todas as empresas “jor-
nalísticas, políticas ou noticiosas”, atribuindo não só sua orientação intelectual 
e administrativa a brasileiros, tal qual estabelecia o decreto anterior, como tam-
bém sua propriedade. Havia, porém, na Constituição, uma pequena distinção 
entre propriedade e responsabilidade administrativa/intelectual: a propriedade 
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das empresas jornalísticas ficava vedada a estrangeiros, mas era permitida a na-
turalizados, enquanto a condução administrativa e intelectual era exclusividade 
de brasileiros natos, como podemos verificar no trecho a seguir:

É vedada a propriedade de empresas jornalísticas, políticas ou noticiosas a socie-
dades anônimas por ações ao portador e a estrangeiros [...]. A responsabilidade 
principal e de orientação intelectual ou administrativa da imprensa política ou 
noticiosa só por brasileiros natos pode ser exercida (CF, art. 131).

Embora essas medidas não visassem a regular as línguas da imprensa dire-
tamente, a determinação de que apenas sujeitos nascidos no Brasil (brasileiros 
natos) pudessem atuar na administração e na orientação do conteúdo dos jornais, 
revistas e almanaques favorece a presença da língua portuguesa nesses veículos. 
Muitos estrangeiros ou imigrantes naturalizados não poderiam, diante disso, atu-
ar em cargos de direção na imprensa do país. Assim, atingia-se um dos alvos do 
governo, nesse momento, a chamada imprensa “subversiva”, que se desenvolveu 
com mais força no estado de São Paulo e era, em grande medida, conduzida por 
imigrantes e seus descendentes (CARNEIRO, 2003).

Um ano depois, o Decreto-lei 383, de 1938, vedou aos estrangeiros a ativi-
dade política no Brasil, proibindo sua participação na imprensa, sempre que tal 
participação tivesse caráter político ou se referisse aos negócios públicos do país. 
Diante da infração a essa norma, ficava autorizada a suspensão temporária ou 
definitiva de qualquer publicação e do funcionamento de sua gráfica.

Art. 2º É-lhes [aos estrangeiros] vedado especialmente:
[...]
5-Com o mesmo objetivo manter jornais, revistas ou outras publicações, estam-
par artigos e comentários na imprensa, conceder entrevistas; fazer conferências, 
discursos, alocuções, diretamente ou por meio de telecomunicação, empregar 
qualquer outra forma de publicidade e difusão.

É interessante notar que esse decreto-lei vai além das restrições impostas pela 
Constituição vigente, que proibia que um estrangeiro fosse dono de um periódico 
ou, ainda, atuasse neles com funções de direção intelectual. Com essas medidas 
restritivas, o estrangeiro ficava desautorizado a produzir um artigo esporádico 



30

para um jornal, a servir como fonte a um repórter, a conceder entrevistas ou 
patrocinar um anúncio, quando se tratasse de assuntos nacionais ou políticos.

Embora, desde 1934, o governo viesse tomando medidas que cerceavam 
a presença do estrangeiro na imprensa do país, aparentemente, elas não foram 
suficientes para eliminar os periódicos em língua estrangeira que circulavam, 
ainda vigorosamente, no Brasil, no final da década de 1930. Isso porque a legis-
lação atacava a nacionalidade estrangeira e não a língua. E, nesse momento da 
história, o país contava com grande número de habitantes que eram brasileiros 
natos, mas falantes, escritores e leitores de suas línguas de origem.

Mesmo falando línguas estrangeiras, por serem brasileiros natos, os des-
cendentes de imigrantes poderiam ser proprietários, diretores, trabalhadores e 
colaboradores da imprensa, dentro do que estabelecia a lei. Essa condição pode 
ter favorecido os periódicos que circulavam nas comunidades de origem alemã 
do Sul do país, cuja imigração havia iniciado em 1824 e já contava com diversas 
gerações de descendentes nascidos no Brasil.

Diante disso, em 1938, foi instituído o Decreto-lei 406, que passou a re-
gular a questão linguística da imprensa de maneira direta. A norma estabelece, 
explicitamente, a proibição do uso da língua estrangeira na publicação de livros, 
revistas ou jornais, como observamos no artigo a seguir:

Art. 94. Nas zonas rurais do país não será permitida a publicação de livros, 
revistas ou jornais em línguas estrangeiras, sem permissão do Conselho de 
Imigração e Colonização.

Ao determinar a proibição apenas “nas zonas rurais”, entendemos que o 
alvo desse dispositivo não era a imprensa dita subversiva em língua estrangeira, 
mais presente nas grandes cidades e relacionada ao operariado, mas a imprensa 
produzida nas áreas agrícolas, no interior, como aquela que se desenvolveu nas 
colônias da região Sul.

Enquanto “nas zonas rurais do país” exigia-se a obrigatoriedade do uso da 
língua portuguesa na imprensa, outro decreto-lei (nº 910/1938), por sua vez, si-
nalizava a autorização de funcionamento de “publicações ou noticiário em lín-
gua estrangeira”, possibilitando o trabalho de correspondentes internacionais ou 
publicações em língua estrangeira que circulassem nas capitais. Esse decreto-lei 
buscava regular a atuação profissional em empresas jornalísticas no país, e a 
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prova de nacionalidade brasileira, exigida para esses profissionais atuarem, es-
tava dispensada para

empregados das empresas jornalísticas que editem publicações ou mantenham 
noticiário em língua estrangeira[...] mantidas porém, com relação a essas em-
presas, as exigências da legislação vigente sobre nacionalização do trabalho e 
atividade de estrangeiros (Art. 13, § 3º).

Esse mesmo decreto-lei que indicava a possibilidade de manutenção de pe-
riódicos em língua estrangeira em áreas não rurais exigia, por outro lado, que os 
trabalhadores da imprensa (jornalistas, revisores, fotógrafos) fossem brasileiros 
natos ou naturalizados. Em conjunto com a legislação anterior (Constituição de 
1937, Decreto-lei 383, de 1938), contribuiu para organizar, legalmente,  a ques-
tão das nacionalidades na imprensa do país, como demonstra o quadro a seguir:

Quadro 1- Nacionalidade para atuação na imprensa

Estrangeiros Brasileiros 
naturalizados

Brasileiros 
natos

Propriedade x x
Direção x
Exercício profissional x x
Colaboração em assuntos políticos e nacionais x x

Fonte: produção do autor.

Embora esse círculo de medidas não regulasse diretamente o uso das lín-
guas pelos jornais e revistas e permitisse, por exemplo, que um periódico (fora 
da zona rural) publicasse em língua estrangeira, ele dificultava essa consecução, 
já que favorecia a presença de brasileiros natos nas redações e restringia total-
mente a de estrangeiros. Além disso, os centros urbanos do país possuíam um 
público leitor em língua estrangeira bem menor, considerada a origem lusitana 
da população e o aportuguesamento mais rápido dos grupos imigrantes (WIL-
LEMS, 1946 apud SEYFERTH, 1999).
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Outra ação que inibia a circulação de periódicos em língua estrangeira no 
Brasil da Era Vargas era a política de abrasileiramento conduzida pelo Depar-
tamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão que entrou para a história da 
imprensa por sua forte atuação promotora do regime e repressora da oposição 
(GOULART, 1990). Em 1939, o texto de criação do DIP, contido no decreto-lei 
1915, bem como o texto do regimento desse departamento, presente no decreto-lei 
5077 e emitido dois dias depois do primeiro, insistem na ideia de unidade: entre 
as funções do órgão está a defesa da cultura, da unidade espiritual e da civiliza-
ção brasileira. E, para garanti-la, o DIP deveria “c) combater por todos os meios 
a penetração ou disseminação a qualquer idéia perturbadora ou dissolvente da 
unidade nacional (Art. 6, Decreto-lei 5077/1939)”.

Entendemos que o conceito de unidade nacional também se aplicava à uni-
dade da língua, isto é, à ideia de que o Brasil possuía uma única língua, a por-
tuguesa, que, segundo esse decreto, deveria ser preservada através do controle 
do DIP sobre a imprensa e a propaganda. Com esse horizonte, o DIP concedia 
autorizações para o funcionamento dos periódicos e exercia suas funções de cen-
sura prévia, por exemplo. Segundo Neumann (2004), em 1941, Getúlio Vargas 
orientou o DIP a conceder seis meses para os periódicos em língua estrangeira 
se adaptarem exclusivamente à língua nacional. Os que não cumprissem essas 
determinações teriam seus direitos cassados, e os que não dispunham de registro 
seriam fechados imediatamente. Em seguida, conta o autor, o jornal Correio do 
Povo publicou uma lista que citava 22 periódicos em língua estrangeira afetados 
por essa determinação, apenas no estado do Rio Grande do Sul.

Esse relato histórico de Neumann (2004) atesta que, mesmo depois do cer-
ceamento legal aos periódicos em língua estrangeira, com a exigência da nacio-
nalidade brasileira para a atuação na imprensa e com a proibição da publicação 
de jornais em língua estrangeira nas áreas rurais do país, de algum modo, legal 
ou ilegalmente, a imprensa em língua estrangeira seguiu em funcionamento no 
Brasil. A ponto de ter sido necessária, em 1941, a intervenção do DIP com um 
despacho que exigia que os periódicos se adaptassem à língua nacional sob pena 
de serem fechados ou cassados.

Ainda em 1939, outro decreto-lei buscou ligar a imprensa à causa do Esta-
do nacionalista, o de nº 1938, que dispunha sobre a concessão de favores à im-
prensa, especialmente relacionados à importação de papel jornal, imprescindível 



33

para seu funcionamento. Estabeleceram-se punições à empresa jornalística nos 
seguintes casos:

[...]

d) quando fizer direta ou indiretamente campanha dissolvente e desagregadora 
da unidade nacional;

h) quando tentar diminuir o prestígio e a dignidade do Brasil no interior e no 
exterior, o seu poder militar, a sua cultura, a sua economia e as suas tradições;

i) quando fizer a propaganda política de ideias estrangeiras contrárias ao sen-
timento nacional (art. 131, Decreto-lei 1949/1939).

Novamente, a ideia de unidade nacional, a qual inclui a unidade da língua, 
e o combate às ideias estrangeiras, as quais se conectam às línguas estrangeiras, 
reaparecem aqui como obrigações das empresas jornalísticas. Tal exigência difi-
cultava a inserção de periódicos em língua estrangeira nesse sistema de favore-
cimento, fundamental para a imprensa do país.

Por fim, o controle da imprensa culmina com o Decreto-lei 4828/1942, que, 
diante da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, fez com que todos os 
veículos de comunicação do país ficassem “coordenados, a serviço do Brasil” (art. 
1º), podendo sofrer todo tipo de intervenção que o Estado de guerra julgasse ne-
cessário. Quando o país entrou na guerra, a imprensa brasileira em língua estran-
geira já vinha sofrendo o crescente cerceamento de suas atividades por meio da 
legislação e da intervenção do DIP. A guerra fez com que o governo aumentasse 
seu poder de intervenção sobre a imprensa do país, que já era grande em razão 
do estado ditatorial, além de aumentar a animosidade entre brasileiros (de origem 
lusitana, negra, indígena) e imigrantes europeus e asiáticos e seus descendentes.

3 UM OLHAR SOBRE A POLÍTICA E AS IDEIAS 
LINGUÍSTICAS NA LEGISLAÇÃO PARA AS LÍNGUAS DA 
IMPRENSA NA ERA VARGAS

O estudo da legislação da Era Vargas nos mostra, em primeiro lugar, que não 
houve uma normativa específica destinada a regular as línguas da imprensa, isto 
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é, não foi promulgado um decreto único, por exemplo, regulando exclusivamente 
esse tema. A regulação das línguas da imprensa esteve dispersa em dispositivos 
alocados por diversas normativas, que envolveram constituições, decretos-lei e 
decretos, muitas vezes com as referências à língua dispersas em meio a outros 
temas. Além disso, com o estudo observamos que a legislação atuava sobre as 
línguas tanto de modo direto, regulando as línguas a serem usadas nos periódi-
cos, como de modo indireto, regulando a nacionalidade dos proprietários, dire-
tores e trabalhadores da imprensa, como também vinculando jornais, revistas e 
almanaques à causa da unidade nacional.

Cronologicamente, o controle das nacionalidades daqueles que poderiam 
atuar na imprensa brasileira foi o primeiro passo do governo Vargas no sentido 
de regular as línguas desse setor. Ao operar uma política para as nacionalidades, 
a legislação projetava, também, uma política para as línguas na imprensa bra-
sileira, uma vez que nacionalidade e língua estão, frequentemente, na história, 
colocadas em uma relação direta (HOBSBAWN, 2002). Assim, a legislação deter-
minava quem (brasileiro nato, brasileiro naturalizado ou estrangeiro) poderia ser 
proprietário, diretor, repórter e fotógrafo dos periódicos do país e, por extensão, 
quais línguas poderiam ser utilizadas.

Já em 1934, a legislação (Decreto nº 24776; Constituição) buscou extinguir 
o anonimato na imprensa brasileira. Ou seja, tratou de exigir a demarcação de 
um autor para o discurso jornalístico, função que, como explica Foucault (2001), 
é característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de al-
guns discursos no interior da sociedade e, na história, passou a ser identificada 
na medida em que o autor se tornou punível por seus discursos transgressores e 
recompensado com os direitos de reprodução da sua obra. Extinto o anonimato, 
nesses mesmos dispositivos legais e em posteriores (Decreto-lei 383, de 1938), 
o direito à autoria passou a ser atribuído apenas a brasileiros natos e/ou natura-
lizados, retirando de estrangeiros o direito à voz no discurso jornalístico. Assim, 
silenciava-se o estrangeiro e sua língua na imprensa. Os estrangeiros sofriam, 
portanto, uma política de silenciamento, nos termos de Orlandi (2007). Nas pa-
lavras de Tfouni (2006), havia dizeres recuperáveis pelo sujeito, mas proibidos 
localmente, censurados, os quais, nesse caso, estavam especialmente ligados ao 
universo da política e da nação.

Embora, desde 1934, o governo viesse tomando medidas que cerceavam 
a presença do estrangeiro na imprensa do país, aparentemente, elas não foram 
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suficientes para eliminar jornais, revistas e almanaques em língua estrangeira 
que circulavam, ainda vigorosamente, no Brasil, no final da década de 1930. Isso 
porque a legislação atacava a nacionalidade estrangeira e não a língua. E, nesse 
momento da história, o país contava com grande número de habitantes que eram 
brasileiros natos, mas falantes, escritores e leitores de suas línguas de origem. 
Pode-se dizer que, até então, na legislação, predominava uma sobreposição entre 
língua nacional e nacionalidade. Segundo Guimarães (2003), no imaginário bra-
sileiro, ocorrem sobreposições entre os conceitos de língua nacional, língua oficial 
e língua materna, das quais a principal coincidência é a da língua oficial com a 
língua nacional, e destas com a língua materna. Nesse imaginário, o brasileiro 
nato teria, necessariamente, a língua nacional como materna, desconsiderando-

-se a pluralidade de línguas que ajudaram a compor o país.
Foi em 1938 que a disjunção entre língua nacional e nacionalidade foi evi-

denciada na legislação, quando da promulgação do único dispositivo legal que 
tratou de regular diretamente as línguas na imprensa. Trata-se do art. 94 do De-
creto-lei 406 de 1938 (que dispunha sobre a entrada de estrangeiros em território 
nacional), o qual determinava que, nas zonas rurais do país, não seria permitida 
a publicação de livros, revistas ou jornais em línguas estrangeiras, sem permis-
são do Conselho de Imigração e Colonização. Esse decreto procurava atuar, jus-
tamente, sobre a disseminação da língua portuguesa no interior, onde ela ainda 
era minoritária, pois a “configuração histórica e política do Brasil como nação 
institucionalizou a língua portuguesa como língua nacional e oficial, tornando-a 
hegemônica, sobretudo nos grandes centros urbanos e disseminando-a na região 
rural [...]”. (MARIANI, 2009, p. 4).

Outro movimento político no sentido de regular as línguas da imprensa foi 
o de comprometer a imprensa com a causa da unidade nacional (Art. 6, Decreto-

-lei 5077/1939), a partir do controle do Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP). Com amplo poder de gerenciamento dos meios de comunicação do país, 
o DIP autorizava o funcionamento, efetuava censura, dava incentivos, cassava 
licenças, entre outras ações que ajudaram a direcionar a imprensa brasileira em 
direção à língua portuguesa. Quando pensamos em unidade nacional, pensamos 
também em unidade da língua uma vez que, no Brasil, de acordo com Mariani 
(2008), língua nacional e nação estão em uma relação especular e de unidade 
imaginária, em que ambas são imaginadas em uma homogeneidade política que 
apaga a heterogeneidade dos seus processos de constituição. Isto é, imagina-se 
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uma única nação com uma única língua. Assim, nesse decreto, o conceito de 
unidade nacional também se aplicava à unidade da língua, ou seja, à ideia de 
que o Brasil possuía uma única língua, a portuguesa, que deveria ser preservada 
através da ingerência do DIP sobre a imprensa e a propaganda.

O estudo da legislação para as línguas da imprensa na Era Vargas nos mos-
tra, sobretudo, que o aportuguesamento da imprensa brasileira foi resultado não 
só do crescente aportuguesamento da população do país ao longo do século XX, 
mas de uma política de línguas instituída pelo Estado para a imprensa nas dé-
cadas de 1930 e 1940. Havia uma preocupação do governo com a imprensa em 
língua estrangeira e houve uma ação política no sentido de conter sua expan-
são, materializada, entre outros lugares, na legislação. As línguas estão, nesse 
momento, envolvidas em uma disputa política. Quando pensamos em língua e 
política, nos referimos àquela inscrição das línguas em um universo de poder 
na história, nas disputas em que elas estiveram envolvidas, desde a torre de ba-
bel e a busca de uma língua universal, até as línguas que sustentam ideologias 
(GADET; PÊCHEUX, 2004). A legislação da Era Vargas, ao combater as línguas 
estrangeiras na imprensa, tratava de combater ideologias indesejadas pelo regi-
me e de usar a língua portuguesa como modo de sustentar no poder sua própria 
ideologia – a nacionalista –, especialmente durante o Estado Novo.

A descrição dessa trajetória de intervenção do Estado sobre as línguas da 
imprensa por meio da legislação vai de encontro às reflexões de Mariani (2008), 
que mostram que, na história brasileira, vários acontecimentos funcionam, di-
reta ou indiretamente, como políticas de língua e exemplificam como a questão 
da língua não está separada da constituição da sociedade nacional e do modo 
como o Estado constrói simbolicamente esse nacional. O Diretório dos Índios, 
os debates sobre o nome da língua do Brasil (português ou brasileiro), a criação 
da Academia Brasileira de Letras, entre outros, são alguns desses fatos político-

-linguísticos que marcaram a história do país. Na Era Vargas, destacam-se a in-
tervenção nacionalista sobre o ensino, os cultos e a vida comunitária e, como 
observamos ao longo deste capítulo, sobre a imprensa do país.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste capítulo constitui uma pequena contribuição para um 
projeto maior: o de pensar as políticas e as ideias linguísticas para a imprensa 
do país. A história das ideias linguísticas no Brasil tem produzido um conheci-
mento vasto sobre diversos aspectos relacionados aos saberes sobre as línguas 
em nosso país, estudando gramáticas, instituições educativas e periódicos que 
se dedica(ra)m a produzir e fazer circular saberes sobre as línguas (FÁVERO; 
MOLINA, 2004). Há de se pensar, também, o papel dos meios de comunicação 
como lugares de produção e circulação de saberes sobre as línguas.

Os periódicos impressos, o rádio, a internet e a televisão não somente são 
lugares em que se discutem as políticas, os usos e as regras das línguas, mas são, 
sobretudo, lugares em que as línguas ganham materialidade, na voz do locutor, 
na escrita do jornalista, na fala dos entrevistados. O simples fato de uma certa 
língua estar presente na televisão já sugere uma política de línguas; a predomi-
nância de um determinado sotaque no rádio já sinaliza uma ideia sobre essa 
variedade linguística. Por isso, há a necessidade de pensar as ideias e as políti-
cas linguísticas para a imprensa, o rádio, a televisão, a internet, ou seja, como se 
imagina que é ou que deva ser a língua nesses veículos.

Este texto se debruçou sobre a legislação e sobre a Era Vargas, dois pontos 
decisivos na constituição das línguas da imprensa do país. Mas há muito mais 
a ser analisado. Para estender os conhecimentos sobre a política e as ideias lin-
guísticas para a imprensa, podemos mobilizar uma série de materiais, a começar 
pelas próprias produções midiáticas: notícias, programas, anúncios etc. Mas para 
além delas também há os diversos manuais que ajudam a formar os radialistas, 
jornalistas e publicitários que vão atuar nesse meio. Há os códigos de ética de 
cada setor e também a legislação que regula os meios de comunicação do país. 
Enfim, quando se pensa em imprensa, ainda há uma série de lugares a serem 
desbravados na história das ideias linguísticas no Brasil.
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