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Apresentação 

 

 

O resumo dissertativo sobre o capítulo 1 do livro As origens do português brasileiro, 

de Naro & Scherre, tem um foco no processo de formação da língua portuguesa, no Brasil, a 

partir do contato da língua europeia com os povos aqui presentes no período da chegada dos 

portugueses em terras brasileiras. 

Outro passo, baseado no livro, foi o processo pidginizante da língua portuguesa com 

a língua tupi, gerando a língua geral que foi predominante no período colonial português no 

processo de expansão territorial.  Pelo fato da predominância da língua geral e com a chegada 

dos africanos no Brasil colônia, muitas divergências e hipóteses foram impostas nesse 

capítulo a respeito da influência da língua africana no português falado a partir da chegada 

desses povos, cujas hipóteses tendem a fatores discursivos que sejam pela escassez de 

evidências necessárias de fato ou que sejam de textos documentação como tentativa de 

comprovar, a que momento ou não, se a língua africana sofreu o mesmo processo como a 

língua geral (pidgin ou coiné simplificado tupi). 

Porém, o capítulo ressalva que a língua portuguesa europeia já  possuía fatores 

pidginizantes, antes mesmo dos portugueses chegarem ao Brasil, por meio de cruzadas 

portugueses em outros territórios como estratégia de comunicação e, desses contatos, surge 

então a língua crioula que é o léxico português com a gramática africana. 
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Antes de Portugal colonizar o Brasil, entre os séculos VIII e XI, uma boa parte de 

Portugal já era ocupada pelos califados árabes. E durante a Idade Média com as cruzadas, o 

contato da língua portuguesa  com outras nações já existia quando  Portugal necessitava fazer 

suas trocas comerciais. De um aspecto geográfico, essa interação passava pelos outros 

territórios como o da Europa, o do norte da África e  o do Oriente Médio.  

As referências literárias relatam que os portugueses usavam para propósitos de 

contato o sabir, um sistema verbal predominantemente de base lexical românica (ou até 

árabe). Porém os mecanismos sintáticos variavam de lugar e de tempo, distinguindo então o 

sabir ocidental, usado no Mediterrâneo Ocidental e no norte da África, do sabir oriental, 

usado no Oriente Médio. Naro (1978: 338-339) disponibiliza fontes citando que as duas 

variantes já tinham, de forma variável, traços típicos de pidgin/crioulo, ou seja, com verbos 

desprovidos de flexões e pronomes acentuados. Como exemplo, falava-se mim saber ou 

invés de eu saber. 

Esses traços pidginizantes eram utilizados de maior grau na variante oriental. 

Portugal tinha estratégias para a comunicação com estrangeiros e, nas primeiras 

explorações navais na África Ocidental, resultou um sistema verbal que era denominado de 

língua de pretos  - língua crioula que é caracterizada pelo léxico português com a gramática 

africana -, cujo sistema tinha um amplo leque de traços variantes pidginizantes, incluindo uso 

variável de flexões verbais e nominais.  

Com os portugueses no Brasil, Segundo Silva Neto (1986a), em Introdução ao 

estudo da língua portuguesa no Brasil, descreve um predomínio quase total da “língua geral” 

– um pidgin ou coiné simplificado de origem tupi. Meados do Século XVIII, esse sistema tupi 

já era falado por todos os grupos étnicos existentes, como várias etnias indígenas, europeus e 

africanos. Para Rodrigues (1996:11), atesta-se a existência de duas línguas gerais de base 

indígena, a língua geral paulista e a língua geral amazônica que serviram, em momentos 

distintos e durante muito tempo, como veículo de contacto dos europeus e seus descendentes 

mestiços com outros povos indígenas. 
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Ainda Rodrigues (1996:10) cita que as línguas gerais em questão “se constituíram 

em condições de contacto (...), mas se distinguem nitidamente daquelas em que se formaram 

os pidgins e as línguas crioulas.”. Ao contrário de Silva Neto (1986a, 1986b) que o 

predomínio inicial era fortemente pidginizante. 

Essas divergências se devem à escassez de qualquer evidência documentária 

específica quanto ao português ou outras línguas faladas pelos africanos. Para Mussa (1991: 

163), do português desse período tem-se um texto publicado em 1620, quando a população 

africana representava somente  cerca de 20%, em que um missionário, ao imitar a fala dos 

índios, percebeu a semelhança entre o português do índio com o português crioulo pelo uso 

variável de concordância nominal e verbal, pronomes plenamente acentuados, entre outros 

aspectos semelhantes. Outras hipóteses quanta às divergências são que: as línguas gerais já 

preenchiam a necessidade comunicativa da população e os africanos não falavam o português, 

mas a língua geral ou de suas origens; ou a comunidade africana codificava a comunicação – 

talvez um pidgin africano de forma semelhante aos sistemas de base tupi atestados; ou ainda o 

pidgin de base africana caiu em desuso para brasileiros de origem africana ao longo do tempo. 

Para Nina Rodrigues (1932/2004: 145-181), ela cita um caso de uma comunidade de 

Cafundó, bairro rural do estado de São Paulo, composta de 80 moradores que tem origens 

diretamente de escravos. Apesar de a língua nativa ser o português denominado caipira, esses 

moradores também falam uma língua denominada africana que é usada entre eles como um 

código secreto. Porém para Vogt & Fry (1996: 126 – 134), o sistema de Cafundó diferencia 

com o dos pidgin/crioulo pelo fato que este é denominado com a gramática africana com 

léxico português, e o de Cafundó é a gramática portuguesa com léxico provável da etimologia 

quimbundo, língua da família banto (anticrioulo). 

Quanto às concordâncias verbal (Guy, 1989) e nominal (Coelho, 1967) ocorridas no 

português do Brasil, deve-se uma influência crioula por haver uma variabilidade dos sistemas 

de concordância que é um dos fenômenos mais ocorridos na língua falante no Brasil. Porém, 

quanto às noções subsidiárias  do tipo pessoa, gênero, número, tempo, aspecto, etc., as línguas 

crioulas  típicas, como também certas línguas da África ocidental, costumam apresentar uma 

única forma lexical que não admite qualquer modificação. Segundo Coelho (1967) e Guy 

(1989), a perda (parcial ou total) dos mecanismos de concordância no Brasil, em especial a 
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nominal, seria o resultado da “africanização” do português, ou seja, da reestruturação 

gramatical do português, de acordo com algum modelo africano, em terras brasileiras. 

Conclui-se, quanto ao modelo de desenvolvimento do português popular do Brasil 

atualmente, por outros fatores, que: 

- A língua falada em Portugal antes da colonização do Brasil já possuía uma deriva 

secular que a impulsionava ao longo de um vetor de desenvolvimento que, no Brasil, 

encontrou-se com outras forças que reforçavam e expandiam a direção regional. 

- No início uma dessas forças era a pidginização que exercia uma influência sobre o 

português através da língua geral do tupi e da “língua de preto” europeia, revivificada no 

Brasil originalmente para uso com os ameríndios. 

Um conjunto expressivo de estudo dialetológicos realizados até 1950 e um conjunto 

igualmente expressivo de estudos sob a perspectiva da teoria da variação linguística 

realizados nas décadas de 1970, 1980 e 1990 indicam que a variação na concordância nominal 

em português é um fenômeno geral, independente de localização geográfica. 

Com relação aos dialetológicos que abordam esses fenômenos, tem-se que: 

- sobre o dialeto caipira (Amaral, 1920) 

- sobre o português popular do Nordeste (Monteiro, 1933; Marroquim, 1945) 

- sobre o linguajar carioca (Nascentes, 1953) 

- sobre o português de forma geral (Melo, 1946) 

Outro estudo realizado sob a perspectiva da teoria da variação linguística se conclui 

que as variáveis sociais mais importantes para o entendimento das diferenças do 

comportamento da concordância nominal são o grau de escolarização e/ou o contraste rural-

urbano, e não a procedência geográfica por cidade, estado ou região. 

 

 


