
Escravos bem falantes e nacionalização linguística
no Brasil  – uma perspectiva histórica

Well spo ken slaves and lin guis tic na tion al iza tion
in Brazil – a his tor i cal ap proach

Ivana Stolze Lima

O ob je ti vo des te tex to é dis cu tir al guns as pec tos da his tó ria da na ci o na li -
za ção lin guís ti ca do Bra sil e es pe ci al men te sua ar ti cu la ção com a es cra vi dão de
afri ca nos e des cen den tes. Pre ten de-se as sim con tri bu ir para uma vi são crí ti ca
so bre a re la ção en tre lín gua e his tó ria so ci al.

A ex pres são “pa í ses de lín gua por tu gue sa” pa re ce su ge rir, ao ou vi do
pou co aten to, ide i as de uni da de que exis ti ri am tan to en tre os di fe ren tes pa í ses
como in ter na men te em cada um de les. No en tan to, o exa me aten to mos tra como
as di fe ren ças e ten sões aflo ram a todo mo men to e o quan to essa uni da de é mais
pro je ta da do que efe ti va. Na ma i o ria dos cha ma dos pa í ses de lín gua por tu gue sa,
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essa lín gua não é a lín gua ma ter na pre do mi nan te e nem é fa la da pela ma i o ria da
po pu la ção, e ten sões que po dem sur gir dos di fe ren tes sta tus das lín guas atra ves -
sam o co ti di a no e tor nam vi sí ve is de si gual da des so ci a is e po lí ti cas.1 Além da di -
men são sim bó li ca que a su pos ta ide ia de uni da de car re ga ria, re ti ran do a ên fa se
das ações po lí ti cas e dos dra mas en vol vi dos na co e xis tên cia das lín guas ofi ci a is e
das prá ti cas lin guís ti cas dos di fe ren tes gru pos, deve-se con si de rar cri ti ca men te
os in te res ses da in dús tria e toda a mo vi men ta ção da eco no mia re la ci o na da à pro -
mo ção des sa uni fi ca ção. 

Tam bém no Bra sil, onde o por tu guês é a lín gua ma ter na da ma i o ria da
po pu la ção, não de i xa de ser im por tan te ob ser var as ci sões in ter nas que atra ves -
sam uma apa ren te uni da de lin guís ti ca. A hi e rar qui za ção e a ex clu são fe i tas a par -
tir do uso da lín gua es cri ta “cor re ta” é hoje, pro va vel men te, um dos pro ble mas
mais co ti di a nos do aces so a de ter mi na dos cir cu i tos so ci a is e in te lec tu a is, e o pre -
con ce i to lin guís ti co é ex tre ma men te na tu ra li za do. Em ou tras pa la vras, as di vi -
sões que a lín gua re i te ra na so ci e da de es tão fora do de ba te pú bli co. Em pers pec ti -
va his tó ri ca, tan to o pro ces so so ci al que cons trói uma uni fi ca ção lin guís ti ca,
sem pre ina ca ba da, como os sen ti men tos e re pre sen ta ções em tor no da “nos sa
lín gua” e das “ou tras lín guas” são as pec tos que en ri que cem esse ques ti o na men to 
e le vam a uma des na tu ra li za ção da ide ia de que um país tem sem pre uma lín gua. 

Mes mo que “lín gua por tu gue sa” seja a for ma tan to ofi ci al como cor ren te 
de no me ar a lín gua do mi nan te no Bra sil, é vá li do re cu pe rar uma tra je tó ria de
idas e vin das. Assim, em di fe ren tes mo men tos do sé cu lo XIX, des de a in de pen -
dên cia, bus ca ram-se al ter na ti vas em ex pres sões mais for tes, como “lín gua bra si -
le i ra”, ou mais ate nu a das, como “lín gua na ci o nal” ou “di a le to bra si le i ro”. A
Cons ti tu i ção de 1824 não fez re fe rên cia ao tema, mas em di fe ren tes cam pos dis -
cur si vos, como a li te ra tu ra, re la tó ri os ofi ci a is, tí tu los de obras, le gis la ção, essa
va ri a ção na de no mi na ção es te ve pre sen te. Mais do que a re la ção com Por tu gal, a
mo ti va ção para tais de no mi na ções na ci o na lis tas as sen ta va-se em uma pre o cu pa -
ção com a co e são in ter na (Lima, 2007 e 2008). As pri me i ras leis de ins tru ção pú -
bli ca de fi ni am como um dos ob je ti vos en si nar a “lín gua na ci o nal” aos fu tu ros ci -
da dãos da pá tria, sen do este um dos ca mi nhos para se che gar a um “modo ge ral
de sen tir” (Mat tos, 1990: 251), in dis pen sá vel para o pro je to po lí ti co sa qua re ma:
um Esta do cen tra li za do, sob a di re ção da clas se de pro pri e tá ri os de ter ras e de es -
cra vos, em um re gi me de mo nar quia cons ti tu ci o nal. Era con sen so que Por tu gal
ha via pos to o Bra sil no ca mi nho da ci vi li za ção, e o atri bu to de uma lín gua ci vi li -
za da de ve ria as sim ser pre ser va do.

A pro du ção in te lec tu al acer ca da na ci o na li da de da lín gua foi mu i to fe -
cun da nas úl ti mas dé ca das do sé cu lo XIX e iní cio do sé cu lo XX, com di fe ren -
tes pes qui sas so bre bra si le i ris mos, tu pi nis mos, afri ca nis mos, bem como aca lo -
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ra dos de ba tes so bre os ru mos di fe ren ci a dos da lín gua na Amé ri ca e em Por tu -
gal, so bre os prin cí pi os que re ge ri am a or to gra fia, so bre a dis tân cia en tre a lín -
gua fa la da e a lín gua li te rá ria. Tra ta-se de uma pro du ção mu i to vas ta, que não
ca be ria sin te ti zar nes te ar ti go. Cabe con tu do apon tar o quan to essa mo bi li za -
ção foi a base para que a Car ta de 1934 re cor res se ao eu fê mi co “idi o ma pá trio”
ao le gis lar so bre o en si no. Ou tros exem plos fo ram a ten ta ti va de fir mar, atra vés
da lei, a ex pres são “lín gua bra si le i ra”, que se deu em 1935 no Dis tri to Fe de ral, e 
um de ba te par la men tar nos anos de 1930 e 1940 so bre qual se ria a ex pres são
mais apro pri a da: lín gua bra si le i ra ou lín gua por tu gue sa (San ches, 1940). A po -
lê mi ca se man te ve na Cons ti tu i ção de 1946, que es ti pu lou que não po de ri am
ser ele i to res tan to os anal fa be tos quan to os “que não sa i bam ex pri mir-se em
lín gua na ci o nal”. Per ma ne cia em aber to a de no mi na ção da lín gua: nas Dis po -
si ções Tran si tó ri as des sa Cons ti tu i ção, es ta be le ceu-se que o go ver no no me a ria
uma co mis são para opi nar so bre a “de no mi na ção do idi o ma na ci o nal”. Em
1967, a Cons ti tu i ção ou tor ga da pelo re gi me ci vil-mi li tar man te ve o “idi o ma
na ci o nal” como pa râ me tro para o en si no e para que um ci da dão pu des se ser
eleitor. Na Cons ti tu i ção de 1988, pela pri me i ra vez, de fi niu-se a “lín gua por tu -
gue sa” como o idi o ma ofi ci al da Re pú bli ca. O re co nhe ci men to do Bra sil como
país mul ti lín gue foi for ma li za do pela in clu são, na ques tão das co mu ni da des
in dí ge nas, do di re i to ao uso das suas lín guas ma ter nas.

Vale a pena nos de bru çar mos so bre o con ce i to de lín gua e seu uso como
fa tor de iden ti da de e de uma su pos ta co e são in ter na de Esta dos na ci o na is. His to -
ri ca men te, lon ge de ter sido um pro ces so es pon tâ neo ou na tu ral às for ma ções so -
ci a is, as lín guas na ci o na is do mun do mo der no eu ro peu for ma ram-se a par tir de
pro je tos es pe cí fi cos de es ta be le ci men to de nor mas li ga dos à ex pan são da cul tu ra
es cri ta. Se gun do Pi er re Gu i san (2009: 22), uma ko i né es cri ta, ar ti cu la da pelo
mo vi men to in te lec tu al e edi to ri al no iní cio da era mo der na, sur giu an tes de uma
lín gua fa la da em co mum. Em cada um dos pa í ses como Espa nha, Itá lia, Fran ça,
Ale ma nha e Ingla ter ra, a des pe i to de va ri a ções e par ti cu la ri da des, esse pro ces so
foi se me lhan te. As eli tes cul tas des ses pa í ses te ri am co me ça do a fa lar essa lín gua
es cri ta que, mais tar de, tor nou-se a lín gua das es co las e en fim pa dro ni zou-se em
uma lín gua stan dard. Como sin te ti za esse au tor:

A in ven ção da im pren sa, do ca rac ter mó vel, a cri a ção de 
um mer ca do ca pi ta lis ta para um novo bem co mer ci al, o li vro, des ti na do
a ser ad qui ri do por in di ví du os, com uma rede de es cri to res, de edi to res,
de im pres so res e de li vre i ros, vão dar um for te im pul so para a re a li za ção
efe ti va des se pro je to de cri a ção de uma nor ma, in dis pen sá vel para as se -
gu rar o su ces so des te em pre en di men to ca pi ta lis ta, que dará a for ma a
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ou tro pro je to mais am bi ci o so ain da: o da for ma ção dos Esta dos na -
cionais e da de fi ni ção dos seus li mi tes ter ri to ri a is (Gu i san, 2009: 19).

Na me di da em que as lín guas cons ti tu em sis te mas di nâ mi cos, em cons -
tan te va ri a ção, o ques ti o na men to das fron te i ras lin guís ti cas se im põe. O nome
atri bu í do a uma lín gua re ve la es co lhas po lí ti cas e apre en de o con tí nuo va riá vel
das lín guas ma ter nas, com todo seu es pec tro de re gi o na lis mos e trans for ma ções
con tí nu as den tro de cer tas mol du ras atra vés das qua is são re i te ra das as re pre sen -
ta ções iden ti tá ri as de de ter mi na da so ci e da de em um su pos to qua dro de es ta bi li -
da de e co e rên cia (Gu i san, 2009: 24). A fron te i ra do Esta do na ci o nal não se con -
fun de com a fron te i ra lin guís ti ca, se não à cus ta de ações es pe cí fi cas e cons tan te -
men te re pe ti das para que tal uni for mi za ção se atu a li ze. As fron te i ras se es ma e -
cem tam bém quan do se con si de ra as inú me ras for mas de trân si to lin guís ti co,
pro vo ca das por mi gra ções, co mér cio, ar tes. As ex pe riên ci as de mul ti lin guis mo e
con ta to mar cam a his tó ria de di fe ren tes po vos e épo cas. O pro ble ma ocor re
quan do de ter mi na das lín guas as su mem de ter mi na dos sta tus (Cal vet, 2007: 58) –
por exem plo, de lín gua ofi ci al, de lín gua do sis te ma de jus ti ça e ad mi nis tra ti vo,
de lín gua de en si no, de lín gua es cri ta, em de tri men to de lín guas que com põem
for mas de co mu ni da de e tradição distintas.

Mi chel de Cer te au ana li sou o pro ces so de ex pan são do fran cês na Re vo -
lu ção Fran ce sa e tra ça uma pe ri o di za ção que per mi te pen sar uma mu dan ça im -
por tan te en tre o mun do mo der no e o mun do con tem po râ neo, mar ca do pela for -
ma ção dos Esta dos na ci o na is. No Anti go Re gi me, quan do im pu nha a lín gua
fran ce sa es cri ta nos atos pú bli cos, a mo nar quia ti nha em vis ta as eli tes e pro cu ra -
va agir con tra os par ti cu la ris mos que di fi cul ta ri am a ad mi nis tra ção. A nova or -
dem po lí ti ca ins ta u ra da pela Re vo lu ção, em uma mu dan ça sig ni fi ca ti va, pas sou
a vi sar uma ade são po pu lar à uni for mi da de lin guís ti ca fa la da e es cri ta, em um
pro ces so que bus ca va cla ra men te anu lar as cul tu ras pe ri fé ri cas. Assim, de uma
lín gua re gi o nal, de do mí nio pri va do ou de cu nho ad mi nis tra ti vo, o fran cês pas -
sou  a ocu par o lu gar de uma lín gua pú bli ca e na ci o nal (Cer te au et alii, 1975). 

As dis cus sões so bre a his tó ria lin guís ti ca do Bra sil têm ge ra do uma vas ta 
bi bli o gra fia de di ca da ao tema (por exem plo: Alkmim, 2002; Sil va, 2001; Mel lo,
1996; Ro dri gues, 1983). A im plan ta ção do por tu guês não cons ti tu iu um pro ces -
so li ne ar ou con tí nuo. Um as pec to sig ni fi ca ti vo da co lo ni za ção da Amé ri ca por -
tu gue sa foi o uso de lín guas fran cas ba se a das nas lín guas tupi-gua ra ni, ado ta do
por di fe ren tes gru pos, in clu in do ín di os fa lan tes de ou tras lín guas, eu ro pe us e
afri ca nos (Fre i re, 2004; Lee, 2005). Ape nas no sé cu lo XVIII, no con tex to de ex -
pan são da co lo ni za ção e es tre i ta men to dos vín cu los mer can ti lis tas, é que uma
po lí ti ca lin guís ti ca para im por o por tu guês e pro i bir a lín gua ge ral nos al de a -
men tos in dí ge nas se ria mi ni ma men te exe quí vel (Ma ri a ni, 2004). No mes mo pe -
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río do há um mo vi men to in te lec tu al de va lo ri za ção da lín gua por tu gue sa em de -
tri men to do la tim que se ma ni fes ta na li te ra tu ra e nas re for mas edu ca ci o na is. Do
pon to de vis ta da his tó ria so ci al, a in te ri o ri za ção da co lo ni za ção, as tro cas eco nô -
mi cas que ar ti cu la vam não só a co lô nia à me tró po le, mas as re giões co lo ni a is en -
tre si (Fra go so e Flo ren ti no, 2002; Vil lal ta, 1997), a ex pan são das áre as ur ba nas,
cer to in cre men to ad mi nis tra ti vo, a con tí nua pre sen ça da Igre ja ca tó li ca de vem
ser igual men te le va dos em con si de ra ção para ava li ar a ex pan são da lín gua por tu -
gue sa. Tal lín gua, no en tan to, já vi nha ad qui rin do co res lo ca is, com novo vo ca -
bu lá rio, novas pro nún ci as, no vas sin ta xes.

Pode-se con si de rar o quan to a es cra vi dão de afri ca nos e des cen den tes
atu ou na di fu são do por tu guês. Uma das ra zões é que a es cra vi dão foi um dos ele -
men tos bá si cos da eco no mia co lo ni al, for ta le cen do con se quen te men te a pre sen -
ça me tro po li ta na. Ou tra ra zão é que o por tu guês foi tam bém usa do como lín gua
ve i cu lar por fa lan tes de ou tras lín guas, prin ci pal men te nas áre as ur ba nas e nas
re giões em que essa lín gua era cor ren te – em bo ra esse uso não deva es ma e cer a
con si de ra ção das for mas de ma nu ten ção das lín guas afri ca nas no ter ri tó rio (Pet -
ter, 2008; Gal ves, 2009; Luc che si, 2008; Cas tro, 2002). 

Aliás, um pon to es sen ci al do ques ti o na men to de que um povo ou gru po
ét ni co te ria uma úni ca lín gua é jus ta men te con si de rar as di ver sas for mas de trân -
si to lin guís ti co e de al ter nân cia en tre có di gos. Assim como po de mos ima gi nar
como, ain da no sé cu lo XVIII, os che fes de fa mí li as pa u lis tas fa la vam a lín gua ge -
ral tupi no do mí nio pri va do, e o por tu guês nas câ ma ras mu ni ci pa is, como Sér gio
Bu ar que de Ho lan da co men tou no clás si co Ra í zes do Bra sil (Ho lan da, [1936]
1971), a al ter nân cia de có di gos ocor ria a todo mo men to nos ser tões, vi las e ci da -
des, de acor do com a si tu a ção. Na re gião ama zô ni ca, por exem plo, Fla vio dos
San tos Go mes (2005: 87, 90 e 102) in di ca vá ri as si tu a ções em que se per ce be
como os ha bi tan tes dos qui lom bos tran si ta vam por di fe ren tes lín guas. Que lín -
gua usar de pen de ria as sim de es co lhas e dos in ter lo cu to res em ques tão. Ou tros
con di ci o nan tes da si tu a ção lin guís ti ca dos afri ca nos e des cen den tes no Bra sil se -
ri am o am bi en te ur ba no ou ru ral, o ta ma nho da pro pri e da de es cra va, o ofí cio, as
for mas de vín cu lo co mu ni tá rio, as sim como os con di ci o nan tes li ga dos ao trá fi co. 
Um exem plo im por tan te que sin te ti za es sas va riá ve is foi o uso da lín gua ge ral de
mina do cu men ta do em Ouro Pre to nas pri me i ras dé ca das do sé cu lo XVIII. Uma 
de ter mi na da si tu a ção do trá fi co atlân ti co e a de man da nas áre as mi ne ra do ras ge -
rou uma gran de con cen tra ção de fa lan tes de lín guas do gru po gbe, da re gião ge -
ne ri ca men te co nhe ci da como Cos ta da Mina (Pe i xo to, 1945; Cas tro, 2002; Lara,
2002). Inves ti ga ções so bre a lín gua ge ral de mina no Bra sil cons ti tu em um cam -
po ain da em aber to, sen do ne ces sá rio re u nir re gis tros dis per sos que tal vez le vem
a um re di men si o na men to des sa pre sen ça. Si tu a ções se me lhan tes ocor re ram na
re gião ca fe e i ra, no Vale do Pa ra í ba, no sé cu lo XIX, quan do afri ca nos fa lan tes de
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lín guas pró xi mas, per ten cen tes ao tron co ban to, pu de ram cons tru ir suas co mu -
ni da des de pa la vra (Sle nes, 1992; Abreu, 2012). O re per tó rio lin guís ti co que os
afri ca nos de sem bar ca dos en con tra ri am e que ori en ta ria as suas prá ti cas de co -
mu ni ca ção de pen de ria por tan to de con di ções va riá ve is. No caso da ci da de do
Rio de Ja ne i ro, no pe río do fo ca li za do, duas ba li zas po dem ser in di ca das. Por um
lado, tra ta-se de uma ci da de que re ce beu dis tin tos gru pos ét ni cos e lin guís ti cos, e 
que foi mar ca da por gran de con cen tra ção po pu la ci o nal es cra va, o que tor nou
pos sí vel que afri ca nos fa lan tes da mes ma lín gua se en con tras sem ou usas sem lín -
guas ge ra is ou ve i cu la res para se co mu ni car. A ou tra ba li za mar can te na ex pe -
riên cia de co mu ni ca ção da ci da de foi a presença da língua portuguesa, com a
qual os escravos que trabalhavam no ambiente urbano, exercendo determinados
ofícios, teriam muito mais contato do que, por exemplo, em áreas de grandes
plantations, em que as línguas africanas poderiam ter mais trânsito.

No mo men to em que o Bra sil se tor nou in de pen den te, cons ta ta-se uma
si tu a ção bas tan te com ple xa. De um lado, se se con si de ra a ex pe riên cia lin guís ti -
ca dos di fe ren tes po vos cir cuns cri tos ao ter ri tó rio, cons ta ta-se um plu ri lin guis -
mo for ma do por lín guas in dí ge nas, lín guas afri ca nas e ou tras lín guas eu ro pe i as e 
tam bém pe las va ri e da des do por tu guês em fun ção dos re gi o na lis mos, do aces so
di fe ren ci a do aos pa drões cul tos, bem como da con di ção de aqui si ção do por tu -
guês como se gun da lín gua, vá li da para gran de par te des ses po vos, no ta da men te
para os afri ca nos tra fi ca dos para o Bra sil. Nun ca é de ma is lem brar que se es ti ma
que qua se 2 mi lhões de afri ca nos de sem bar ca ram no país na pri me i ra me ta de do
sé cu lo XIX. De ou tro lado, como co men ta do de for ma bre ve no iní cio do ar ti go,
esse foi um mo men to de ela bo ra ção sim bó li ca acer ca da na ci o na li da de lin guís ti -
ca do país. Isso ocor reu não só no cam po da li te ra tu ra ro mân ti ca (Süs se kind,
1994), mas mes mo an tes, em di fe ren tes cam pos dis cur si vos li ga dos à his tó ria da
im pren sa e à po lí ti ca, como mos tram al guns exem plos, en tre eles a pro du ção do
Vis con de da Pe dra Bran ca so bre a di fe ren ci a ção en tre a “lín gua por tu gue sa” e o
“idi o ma bra si le i ro” (Alkmim, 2012), e o Di ci o ná rio da lín gua bra si le i ra, pu bli ca do
em Ouro Pre to em 1832. Além das re pre sen ta ções em tor no de uma au to no mia
no pla no da lín gua na ci o nal, as pri me i ras dé ca das do sé cu lo XIX fo ram tam bém
um mo men to de ex pan são da cul tu ra es cri ta, a par tir das rá pi das mu dan ças de -
sen ca de a das pela cir cu la ção da pa la vra im pres sa e das me di das para pro mo ver a
ins tru ção das pri me i ras le tras (Lima, 2008). Tam bém é in te res san te con si de rar a
de man da que os gru pos so ci al men te ile tra dos fi ze ram, de aces so à cul tu ra es cri -
ta. A bus ca da le i tu ra e da es cri ta por li vres po bres, afri ca nos e cri ou los, es cra vos
e li ber tos, é algo cada vez me lhor co nhe ci do (Wis sen bach, 2002; Sil va, 2000; Oli -
ve i ra e Lobo, 2007). Em sín te se, plu ri lin guis mo e um pro ces so de nacionalização 
marcam esse momento.
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A for ma como a li te ra tu ra e di ri gen tes im pe ri a is re pre sen ta ram a re la -
ção en tre afri ca nos e lín gua na ci o nal con tras ta com a di men são das in te ra ções
so ci a is no co ti di a no no mun do es cra vis ta. Ape sar de al gu mas ini ci a ti vas bem
pon tu a is que ob ser va vam a in fluên cia de afri ca nos no lé xi co da lín gua por tu -
gue sa, como as do já ci ta do Vis con de da Pe dra Bran ca e Brás da Cos ta Ru bim
(1853), de uma for ma ge ral es cri to res e re pre sen tan tes po lí ti cos de ram mos tras
de um sen ti men to ge ne ra li za do que as so ci a va os afri ca nos a uma cor rup ção da
lín gua. Var nha gen é um exem plo rico des sa am bi gui da de, pois se de um lado
ele re gis tra um lé xi co afri ca no pre sen te no Bra sil, de ou tro vo ci fe ra con tra a
cor rup ção da “mo ci da de”, dos cos tu mes e da lín gua ca u sa da pe los afri ca nos.

São tam bém da Áfri ca as pa la vras qui tan da, quen ga,
sen za la, ca lun dum, ca çu la, bun da, mo co tó, ta mi na, mo xin ga, mo cam -
bo, qui lom bo, ma tom bo, ma zom bo, ma rim bon do, quin guan gu, cu rin -
gu, ca bun go e ou tras mu i tas, in clu in do vá ri as que pas sa ram à Eu ro pa,
tais como: coco, pa pa ga io, ma ca co, mu rin gue, ca cim ba, tan ga, quin dins, 
je re bi ta, mo le que e ou tras (Var nha gen, 1975: 225).
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Mas ele logo se apres sa em acres cen tar que os co lo nos afri ca nos “per ver -
ti am os cos tu mes, por seu há bi tos me nos de co ro sos, seu pou co pu dor e sua te naz
au dá cia” (Var nha gen, 1975: 225).

Expres sões pe jo ra ti vas como “ge rin gon ça luso-afri ca na”, “por tu guês ca -
çan je”, “por tu guês nagô”, ou “por tu guês bun da” são exem plos des sa as so ci a ção
en tre os afri ca nos e o que se via como um uso in cor re to e “es tro pi a do” da lín gua. A
li te ra tu ra oi to cen tis ta deu con ti nu i da de ao es te reó ti po da fala es cra va com per so -
na gens que se ex pres sa vam com mar cas fo né ti cas e gra ma ti ca is ca rac te rís ti cas
(Alkmim, 2008), como na char ge pu bli ca da em 1868 que acom pa nha este ar ti go:

– Enton ce, pae Zu a quim; vos sun cê tem mêmo medo de
re cu la ta men to?

– Xi! Não fal la n’es se não! Mi nha cor po está tre men do
tudo!...

– Me dro so! pois eu está que ren do que seu moço ur ba no
mi agar ra

– Pa dre, fio e es crip to san to! Cala boca, Zun zé!

– Esta en ga na do. Qu e ro vor tá lá do sù fe i to ge ne rá, com
um pen na cho bem gran de ni ca be ça como si nho ve lho Ca ma mú, para ve
tudo as cri o li nha de olhing ho ter no para mim. (Vida Flu mi nen se,
11/1/1868)

O con tra pon to en tre o pa pel li te rá rio atri bu í do à lín gua tupi e cer ta de ne -
ga ção da in fluên cia das lín guas afri ca nas é in te res san te. Abrin do as pá gi nas da
pro du ção li te rá ria oi to cen tis ta, que pre zou o vín cu lo com a ora li da de (Süs se kind,
1994), nos de pa ra mos com um vo ca bu lá rio que se ria mais tar de iden ti fi ca do como
de pro ce dên cia afri ca na, e que já es ta va au to ma ti za do como lín gua cor ren te, ain da
que não hou ves se a pom pa e cir cuns tân cia, e mes mo cer to ar ti fi ci a lis mo, que cer -
ca va o uso das pa la vras tupi no tex to li te rá rio. A tí tu lo de exem plo, po de mos con -
sul tar a obra fic ci o nal do pe río do, em que nos de pa ra mos tan to com pa la vras ori gi -
na das nas lín guas afri ca nas como com usos pró pri os dos fa la res dos es cra vos.

Entre tan to, uma in ves ti ga ção se ri a da uti li zan do anún ci os de jor na is re -
la ti vos a es cra vos mos trou fa ce tas no vas des sa re la ção. A aná li se dos anún ci os
evi den ci ou ou tra pers pec ti va, em que a de sen vol tu ra e a apro pri a ção da lín gua
cor ren te pe los es cra vos pre do mi nam so bre os pro ble mas e di fi cul da des. Par tin -
do de dois jor na is de pu bli ca ção diá ria no Rio de Ja ne i ro, Diá rio do Rio de Ja ne i ro
(DRJ), a par tir de 1821, e Jor nal do Co mér cio (JC), a par tir de 1827, ten do como
mar co fi nal o ano de 1870, a pes qui sa acu mu lou in for ma ções so bre 6022 es cra vos
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que fu gi ram, dos qua is 360 afri ca nos de di fe ren tes na ções, 188 cri ou los de vá ri as
par tes do país, e 48 cuja ori gem não foi de ter mi na da, além de 2 es cra vos de Mon -
te vi déu e 1 da Mar ti ni ca. São ho mens e mu lhe res, de to das as fa i xas etá ri as, mu i -
tos com ofí ci os ou ha bi li da des men ci o na das, além de características físicas e
psicológicas através das quais o proprietário daria pistas para que o seu escravo
fosse identificado.

Essa do cu men ta ção apre sen ta uma for ma de dis cur so re la ti va men te es -
pon tâ nea, pró xi ma da ora li da de, ain da que mes cla da a fór mu las e pa drões cor -
ren tes. Além dis so, re pre sen ta gru pos va ri a dos, uma vez que a pro pri e da de es -
cra va era pul ve ri za da em dis tin tos ní ve is so ci a is, abran gen do tan to gran des
como pe que nos pro pri e tá ri os. Em com pa ra ção com os anún ci os de ven da ou alu -
guel de es cra vos, que vi sa vam ca rac te ri zá-los ten do em vis ta uma de fe sa de suas
qua li da des e ap ti dões, nos anún ci os de fuga a des cri ção dada pe los pro pri e tá ri os
bus ca va an tes uma iden ti fi ca ção dos fu jões. O ato de des cre ver tra duz um olhar
bas tan te fino e pers pi caz, que tan to ex põe a si tu a ção de for ça do pro pri e tá rio,
seus va lo res, sen ti men tos e ex pec ta ti vas, como tam bém, de cer ta for ma, re ve la
mu i to da re la ção man ti da com o es cra vo.3 Apos ta mos as sim que, a par tir do re -
gis tro do pro pri e tá rio, a des cri ção aca ba por tra zer in dí ci os so bre as pró pri as prá -
ti cas dos es cra vos. Mar ce li no era um par do que per ten cia a Ze fe ri no José Pin to
de Ma ga lhães. Fu giu nos pri me i ros dias de 1823. Era “bas tan te feio e car ran cu -
do”, e le vou rou pas mu i to su jas. Mes mo as sim, o pro pri e tá rio acres cen tou algo
que o dis tin guia: “seu modo de fa lar é mu i to per su a si vo e cla ro” e “diz a to dos
que é es cra vo do ex ce len tís si mo mi nis tro de Esta do Sr. José Bo ni fá cio de Andra -
da” (DRJ, 8/1/1823). Ma ga lhães, ou ou tro que te nha fe i to a des cri ção, de mons tra
uma am bi güi da de, pois se Mar ce li no men tia, di zen do per ten cer ao mi nis tro, por 
ou tro lado se ad ver tia que ele po de ria persuadir seus ouvintes.

As des cri ções nos le vam a ima gi nar a ín ti ma e ten sa re la ção que se nho -
res e es cra vos tra va vam na in te ra ção do dia a dia, no ros to e na ex pres são, na boca, 
no ou vi do e no olhar. Ain da que se cons ti tu in do de uma fala se nho ri al, im pres-
si o na o grau de in ti mi da de ali tes te mu nha do. Afi nal, in ti mi da de e do mí nio se -
nho ri al eram in trín se cos em al gu mas si tu a ções da es cra vi dão (Cha lhoub, 1990).
As pos tu ras e com por ta men tos dos es cra vos apa re cem em ges tos e mo dos: “olha
para ba i xo quan do fala”, “fala ma cia”, “per nós ti co”, “hu mil de no fa lar”, “fala
cor re ta men te”. A des cri ção que um se nhor faz de seu es cra vo tor na-se, por tan to,
uma fon te rica de ob ser va ção das per for man ces e prá ti cas dos es cra vos. Se por
um lado atu a li zam as fron te i ras e as for mas de clas si fi ca ção e hi e rar qui za ção da
ló gi ca se nho ri al, por ou tro evi den ci am a pers pec ti va dos es cra vos na sua ex pe -
riên cia co ti di a na.

O in te res san te é que apon tar tais ges tos e mo dos po de ria ser re al men te
mu i to efi caz na iden ti fi ca ção, uma vez que se tra ta ria de algo cor ri que i ro, au to má -
ti co, que apon ta va idi os sin cra si as de al guns es cra vos. Fe li ci a no, de Na ção Mo çam -
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bi que, fu giu em 1838 jun to com Ma ria, de na ção Ben gue la, am bos com cer ca de 30
anos. Eram pro pri e da de de Do min gos Gon çal ves Val le, de São João Mar cos do
Prín ci pe, área im por tan te de pro du ção ca fe e i ra no Vale do Pa ra í ba. So bre Fe li ci a -
no, se dis se que “fala bem a lín gua por tu gue sa, mas tem a fala gros sa e va ga ro sa”. Já
Ma ria “não pro nun cia bem o por tu guês, quan do está as sus ta da ga gue ja no fa lar”
(JC, 14/2/1838). Ve mos ha bi li da des dis tin tas na lín gua se nho ri al, e ao lado da ob -
ser va ção des sa ha bi li da de – im por tan te si nal quan do se tra ta va de afri ca nos – vi -
nham no tas so bre a fo na ção, como a voz gros sa e va ga ro sa e mes mo so bre a di fi cul -
da de de ga gue jar no caso do sus to. Nes se caso, Ma ria se tra i ria. Inte res san te ima gi -
nar ain da em que lín gua o ca sal se co mu ni ca ria, se no por tu guês flu en te de um, se
na pro nún cia fa lha da ou tra, ou se em uma lín gua afri ca na.

Ou tras des cri ções mos tram tam bém o quan to o se nhor não pro cu ra va
des cre ver o es cra vo se não numa re la ção onde se es pe ra sub mis são. Agos ti nho,
cri ou lo, com a pro fis são de car pin te i ro, apa re ce como “mal en ca ra do e quan do
fala não en ca ra” (DRJ 2/6/1848). Já Luiz, de na ção Ango la, fin gin do-se for ro, pa -
re cia mais de sa fi a dor: foi des cri to como “mal en ca ra do quan do fala” (JC,
16/4/1863). Fran cis co, cri ou lo de Mi nas, fu giu da Ti ju ca. Era fer ra dor, ti nha
mais de 40 anos, era “re for ça do de cor po”, ti nha ca be los já bran cos e era “mu i to
hu mil de no fa lar” (JC, 12/2/1840). Ma no el, um ra paz mais jo vem, que sa bia ler e
es cre ver um pou co, fu giu da fá bri ca de cha péus de José Wa movy: “quan do se fala
com ele mos tra-se meio as sus ta do” (DRJ, 16/3/1837). Ra i mun do Ca bra fu giu em
Vas sou ras, ten do sido vis to com um ou tro es cra vo em vi a gem para a Cor te, e ti -
nha a “fala aca nha da” (JC, 10/1/1861). Afi nal, os se nho res es ta vam des cre ven do
os seus es cra vos para ou tros se nho res. A ex pres são “fala atra pa lha da”, mais cor -
ren te para afri ca nos, é um ou tro bom exem plo da pers pec ti va do ou vi do se nho-
rial. De al guém que não en ten di am, di zi am ter uma fala atra pa lha da, em ba ra ça -
da. Esses exem plos apon tam como o peso da es cra vi dão influía na própria forma
de comunicação entre os que a sofriam. Provável consequência desse peso, há
cerca de 5% de problemas de gagueira referidos nos anúncios.

No en tan to, essa re la ção de do mi na ção que se atu a li za ria cons tan te men -
te na hu mil da de, no aca nha men to, no sus to e su fo co ao fa lar com os se nho res,
não foi a úni ca for ma de re la ção que os anún ci os re gis tra ram. Na ver da de, como
será de mons tra do nas ta be las 1 e 2, es ses cons ti tu em a me nor par te dos ca sos. A
aná li se de con jun to mos tra an tes um in ten so trân si to lin guís ti co en tre se nho res
e es cra vos, in de pen den te men te do fato de que as for mas de co mu ni ca ção as si na -
la vam lu ga res so ci a is de fi ni dos. José era um par do de 10 anos, “meio cla ro, de bo -
ni ta fi gu ra, mu i to ati vo na pro nún cia” (JC, 21/9/1836). A ques tão da be le za do
ne gro per ce bi da pe los se nho res é um cam po que tem mu i to ain da a ser ex plo ra -
do. O in te res se pe las re pre sen ta ções ima gé ti cas dos di fe ren tes afri ca nos, os ti pos, 
as et ni as, as rou pas, ca be los, ges tu al não foi con cre ti za do ape nas nas gra vu ras,
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de se nhos e fo to gra fi as oi to cen tis tas. Nos anún ci os re gis tra-se tam bém o in te res -
se e cer ta atra ção pelo es cra vo em des cri ções que in ci dem so bre a vi su a li da de e a
ex te ri o ri za ção dos có di gos so ci a is. A ca rac te ri za ção do es cra vo “bem pa re ci do”,
“bo ni to de cara”, “bo ni to e bem fe i to”, “bo ni to e bem fa lan te”, “de bo ni ta fi gu ra” 
foi co mum. Ain da que não ca i ba nes te tex to a aná li se cu i da do sa des se as pec to,
essa ob ser va ção é im por tan te para com ple men tar os da dos so bre as des cri ções
po si ti vas de como os es cra vos cri ou los e afri ca nos se co mu ni ca vam. Como não
ima gi nar uma das fo to gra fi as das mu lhe res mi nas de Au gus to Stahl, fe i tas na dé -
ca da de 1860 (Sou za, 2011), ao ver mos a des cri ção de Ge no ve va, na ção Mina
Nagô – “bo ni ta de cara, fala mu i to bem, tem uma cor mui pre ta, os si na is de na -
ção qua se não apa re cem, alta, ma gra, bem fe i ta do cor po, le vou toda a sua rou pa”? 
(DRJ, 1/4/1842). 

Dos 188 es cra vos cri ou los, clas si fi ca mos 97 (ou 51,5%) como ten do uma
boa ha bi li da de lin guís ti ca,4 des ta can do as se guin tes ex pres sões: “fala bem” (15),
“bem fa lan te” (18),  “fala de sem ba ra ça da” (10), en tre ou tras me nos nu me rosas

Ta be la 1. Des crições dos es cra vos cri ou los5

Clas si fi ca ção das
des cri ções

Número de
crioulos

% Exemplos

Boa habilidade 197 51,5

fala bem (15), bem falante (18), sabe ler e
escrever (24), muito falador/faladeira (7), fala
desembaraçada (10), fala explicada/
inteligível/explica-se bem/fala bem expressado
(7), ladino (3) e outras

Ca rac te rís ti cas
psi co ló gi cas

127 14,3

man so no fa lar, fala des can sa da, agra dá vel no
fa lar, fala ba i xo e ma cio, fala va ga ro sa, quan do
fala, é sem pre com ar de riso, fala man sa, fala
des can sa da, ca be ça sem pre ba i xa quan do fala,
meio apa te ta do quan do fala

Fala atra pa lha do/fala
em ba ra ça do

103 21,5
fala um tan to atra pa lha do, fala mu i to
em ba ra ça do

Fa lan tes de um ou tro
idi o ma

113 26,9
fala in glês, fala um pou co de es pa nhol, fala
fran cês

Fanhoso 012 21 fala fa nho sa

Gago 116 28,5 bas tan te gago, ga gue ja quan do fala

Fo na ção/ar ti cu la ção 015 22,6
quan do fala, pega-lhe a lín gua, quan do fala é
com mu i ta pa u sa, fala mu i to gros so, fala fina

Sem in for ma ções so bre a
fala

120 10,6

Total 188 100

Fon tes: Diá rio do Rio de Ja ne i ro (1821-1870) e Jor nal do Co mér cio (1827-1870)
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como “fa la dor”, “fa la de i ra”, “fala ex pli ca da”, “fala in te li gí vel”, “fala de modo
per su a si vo e cla ro”. Tam bém clas si fi ca mos as sim os ca sos de al fa be ti za ção: “sabe 
ler e es cre ver” (24). No gru po dos afri ca nos, a par tir de ex pres sões como “la di -
no”, “fala bem a lín gua por tu gue sa”, “fala per fe i ta men te”, “fala como um cri ou -
lo”, “fala de sem ba ra ça da”, “bem fa lan te”, que in di cam mais es pe ci fi ca men te o
grau de aqui si ção da lín gua por tu gue sa, a pro por ção é de 40%, como pode ser vis -
to nas ta be las. Os ou tros 60% de afri ca nos fo ram des cri tos com as pec tos va ri a dos, 
e ape nas 17% fo ram clas si fi ca dos ex pli ci ta men te como ten do um “mau” de sem -
pe nho na lín gua se nho ri al. No caso dos cri ou los, o gru po que cla ra men te te ria di -
fi cul da des em se co mu ni car, na pers pec ti va se nho ri al, se ria tam bém pe que no.

Ta be la 2. Des cri ção de es cra vos africanos6

Clas si fi ca ção das
des cri ções

Número de
crioulos

  % Exemplos

Boa habilidade na
língua portuguesa

.  1147 40,7
La di no, fala bem a lín gua por tu gue sa, fala
per fe i ta men te, fala como um cri ou lo, fala
de sem ba ra ça da, bem fa lan te  etc.

Fra ca
ha bi li da de na lín gua
por tu gue sa

     164 17,7
Fala atra pa lha da, fala em ba ra ça do, bo çal, não
fala bem o por tu guês, fala pou co o por tu guês,
fala o por tu guês mu i to mal

Mé dia ha bi li da de na
lín gua por tu gue sa

1     23 26,3
Fala meio em ba ra ça do, la di no e não fala bem
cla ro, fala pou co de sem ba ra ça da, não fala bem
ex pli ca do

Em pro ces so de
apren di za gem

     122 26,0
Ain da bo çal, ain da fala pou co o por tu guês, já
meio la di no, fala ain da meio atra pa lha do

Ca rac te rís ti cas de
fo na ção/ar ti cu la ção

01   41 11,3
Fala gros so, ga gue ja, fala fa nho sa, fala rá pi do,
fala fina

Ca rac te rís ti cas de cu nho
psi co ló gi co ou de ges tu al

     133 29,1 Fala man sa, fala pou co, fala mu i to bran do

Só com in di ca ções de fa lar
um ou tro idi o ma

01     4 21,1 Fala fran cês, fala es pa nhol , fala in glês

Inclassificáveis          4   1,1 muito falador e mal

Sem in for ma ções so bre a
fala

     122   6,0

Total      361 100

Fon tes: Diá rio do Rio de Ja ne i ro (1821-1870) e Jor nal do Co mér cio (1827-1870)

For ma mos ou tro gru po de des cri ções a par tir de ca te go ri as psi co ló gi cas
as so ci a das à fala (“fala man so”, “fala des can sa da”, “fala mu i to bran do”, “fala
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ma cia”) que na ma i or par te po dem ser en ten di das tam bém como uma cer ta fa ci -
li da de de co mu ni ca ção. Ou tra ca te go ria diz res pe i to a ca rac te rís ti cas de fo na -
ção/ar ti cu la ção como “fala de va gar”, “fala fina”, “voz gros sa”, “fala apres sa da”,
que tam bém não re me tem a di fi cul da des ex plí ci tas, ape nas a cer tas mar cas. Se -
pa ra mos a ca te go ria dos “ga gos” des ta úl ti ma, na me di da em que nes se caso ex -
pli ci tam-se sim pro ble mas na co mu ni ca ção. Para além das pro por ções aqui
apon ta das, jul go no tá vel o grau de sen si bi li da de para es sas di fe ren ças, a acu i da de 
de quem ouvia os escravos e criava a partir da audição uma identificação sobre
suas origens e singularidades.

Dos 188 es cra vos cri ou los, mu i tos vi e ram de di fe ren tes pro vín ci as do
Bra sil: 15 da Ba hia, 13 de Per nam bu co, 1 do Ce a rá, 2 do Ma ra nhão, 2 de Mi nas, 2
do Pi a uí, e 2 de São Pa u lo. Um as pec to in te res san te é a per cep ção so bre os re gi o -
na lis mos. Embo ra se jam pou cos ca sos, ape nas 5 no ma te ri al con sul ta do, eles evi -
den ci am a sen si bi li da de para so ta ques, como “fala à pa u lis ta na”, ou “fala apa u -
lis ta da”, “fala à moda do nor te”, com des ta que para a des cri ção de Pe dro: “fala
com mu i ta pa u sa e so ta que bas tan te pro nun ci a do da sua pro vín cia don de é che -
ga do há pou co tem po” (JC, 8/3/1852). 

Bo ni fá cio, de na ção Mo çam bi que, “fala mu i to bran do” (JC, 9/6/1834).
Luiz, Qu i li ma ne, sa pa te i ro, era “bas tan te ci o so fala” (DRJ, 4/1/1834). Já o ma ri -
nhe i ro que fu giu da Su ma ca Nova Sor te, cha ma do José, Mina, “pou co fala”, em -
bo ra cos tu mas se en trar numa ven da do Lar go da Ca ri o ca “quan do lá não está o
dono, e mes mo quan do está, para fa lar com uma pre ta do mes mo”. José le va ra
sua rou pa sur ra da, mas “cons ta que ago ra anda bem ves ti do com rou pa do Con -
tra mes tre e Ca pi tão que foi bus car à la va de i ra” (DRJ, 27/12/1828). Ora, aqui o
pró prio re la to in di ca que, se José era de pou cas pa la vras, ele não as me dia para
con ver sar com quem lhe in te res sas se. 

A vi são ge ral so bre as des cri ções nos apon ta para uma in te ra ção lin guís ti -
ca flu i da. Por um lado, o que te mos a de du zir é que os es cra vos, tan to cri ou los
como afri ca nos, eram vis tos como fa lan tes de sem ba ra ça dos. Mas por ou tro lado,
de ve mos pro cu rar o que es tas des cri ções re ve lam so bre os pró pri os se nho res e so -
bre como vi vi am a lín gua cor ren te na ci da de. Se aos ou vi dos dos se nho res os es cra -
vos se co mu ni ca vam bem, isso pode nos le var a su por que es ses es cra vos in flu en ci -
a vam o fa lar cor ren te e co ti di a no. Os es tu dos lin guís ti cos atu a is têm in ves ti ga do as 
in fluên ci as na sin ta xe no por tu guês do Bra sil da das pela si tu a ção de con ta to com
as lín guas afri ca nas. Indo mu i to além do vo ca bu lá rio, apon ta-se para for mas cor -
ren tes que pas sa ram ao ver ná cu lo, à lín gua fa la da do dia a dia, que po de ri am ser
ex pli ca das por ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de tais lín guas, so bre tu do as do gru po
ban to (Lipsky, 2008; Pet ter e Fi o rin, 2008; Gal ves, 2009). A pers pec ti va da his tó ria 
so ci al aqui apre sen ta da, que apon ta uma dis tân cia en tre tais des cri ções dis per sas
nos re gis tros e as re pre sen ta ções in te lec tu a is con tem po râ ne as que des qua li fi ca -
vam o fa lar dos es cra vos, pode con tri bu ir para a com pre en são des se con ta to. 
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Notas

1. O pró prio Obser va tó rio da Lín gua Por -
tu gue sa pre ten de atu ar em prol do que de -
fi ne como “lín gua ve i cu lar de en si no e
apren di za gem”, ou “lín gua de aces so à in -
for ma ção”, ou ain da “lín gua de co mu ni -
ca ção po lí ti ca en tre or ga ni za ções in ter na -
ci o na is”, evi den ci an do que os su je i tos de
sua ação não fa la ri am na tu ral men te ou es -
pon ta ne a men te essa lín gua, e que se tra ta
an tes de uma po lí ti ca lin guís ti ca que se
pro põe de ter mi na dos fins. Ver http://
ob ser va to rio-lp.sapo.pt/pt/quem-so mos/op 
co es-es tra te gi cas. Aces so em maio de 2012.

2. Os anos ini ci a is re fe rem-se à data em
que tais jor na is pas sa ram a cir cu lar. O pe -
río do co in ci de com o pro ces so de in de pen - 
dên cia do país, abar can do a lei de 1831 que
tor nou ile gal o trá fi co de es cra vos, bem
como o fim efe ti vo do trá fi co em 1850. O
ano de 1870 foi es co lhi do em fun ção de ser
uma data con si de ra da um di vi sor tan to pa- 
ra a his tó ria so ci al da es cra vi dão, com o
fim da Gu er ra do Pa ra guai e a Lei do Ven -
tre Li vre no ano se guin te, como tam bém
para a his tó ria in te lec tu al, que apon ta mu -
dan ças de pa ra dig mas teó ri cos no en ten -
di men to da na ci o na li da de e da so ci e da de.
De qual quer for ma, em 1870 os anún ci os
tor nam-se de fato mais ra ros. O cri té rio
bá si co de re co lha des ses anún ci os foi ma -
pe ar for mas dis tin tas atra vés das qua is os
pro pri e tá ri os des cre ve ram seus es cra vos
do pon to de vis ta do uso da lín gua, sem a
pro pos ta de re co lher exa us ti va men te to -
dos os anún ci os pu bli ca dos, e pro cu ran do
ao me nos cer ca de 15 a 20 anún ci os a cada

ano. A dis po ni bi li da de de jor na is para
con sul ta na Fun da ção Bi bli o te ca Na ci o nal 
tam bém con di ci o nou a pes qui sa. Ou tro
as pec to me to do ló gi co é que pro cu ra mos ao 
má xi mo lo ca li zar e ex clu ir pos sí ve is re pe -
ti ções so bre os mes mos in di ví du os.

3. Embo ra te nha ha vi do tam bém cons -
tran gi men tos im por tan tes, da dos pela ile -
gi ti mi da de do ca ti ve i ro a par tir de 1831.
Na que le con tex to des cre ver um es cra vo
como um re cém-che ga do tor na ria no tó ria
a ile ga li da de da si tu a ção (Abreu, 2012;
Cha lhoub, 2011).

4. Cer ta men te a “boa ha bi li da de lin guís -
ti ca” é aqui con si de ra da a par tir das des cri - 
ções fe i tas, si na li zan do o que os gru pos
so ci a is en vol vi dos en ten di am como tal.
Não ca be ria ao his to ri a dor ava li ar uma boa 
ou fra ca ha bi li da de em ter mos ab so lu tos.
Mas o que im por ta é en ten der as re la ções
tra va das por es ses gru pos.

5. Como pode ha ver mais de uma des cri ção 
para o mes mo in di ví duo, op tei por se le ci o - 
nar na clas si fi ca ção apre sen ta da nas duas
ta be las aque la que fos se mais re pre sen ta -
ti va. Por exem plo, se um es cra vo é apre sen - 
ta do como bem fa lan te, e voz gros sa, in di -
quei o pri me i ro ele men to. No gru po dos
que sa bem ler e escrever, considerei essa
característica.

6. A aná li se de ta lha da des ta ta be la foi fe i ta
em ou tro tra ba lho ain da iné di to, e de mos
aqui uma sín te se so bre o gru po dos afri -
ca nos.
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Re su mo
Este ar ti go pro põe ar ti cu lar as pec tos his tó ri cos da na ci o na li za ção lin guís ti ca
do Bra sil à es cra vi dão de afri ca nos e des cen den tes no pe río do de for ma ção do
Esta do na ci o nal (c. 1822-1870). Além da dis cus são de al guns pa ra dig mas
in te lec tu a is, a aná li se de anún ci os de jor nal re la ti vos a fu gas de es cra vos
evi den ci a rá a di men são linguística das relações entre os grupos sociais
envolvidos. 
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Pa la vras cha ves: na ci o na li za ção lin guís ti ca no Bra sil; es cra vi dão; Bra sil
Império

Abstract
This ar ti cle exa mi nes his to ri cal as pects of lin guis tic na ti o na li za ti on in Bra zil
re la ting them to the ens la ve ment of Afri cans and the ir des cen dents du ring
the pe ri od of Sta te for ma ti on (c. 1822-1870). In ad di ti on to the dis cus si on of a
few in tel lec tu al pa ra digms, the analy sis of news pa per no ti ces of sla ves’ flights
de mons tra tes the lin guis tic di men si on of the relationship between the social
groups involved.
Key words: lin guis tic na ti o na li za ti on in Bra zil; sla very; im pe ri al Brazil.

Ré su mé
Cet ar ti cle pro po se une ar ti cu la ti on en tre des as pects his to ri ques de la
na ti o na li sa ti on lin guis ti que au Bré sil et l’es cla va ge des afri ca ins et de le urs
des cen dents au mo ment de la for ma ti on de l’État na ti o nal (c. 1822-1870). 
Au dela de la dis cus si on de quel ques pa ra dig mes in tel lec tu els, l’a naly se des
no tes pu bliées dans des jour na ux sur la fu i te d’es cla ves ren dra évi den te la
di men si on linguistique des rapports entre les groupes sociaux em question. 
Mots-clés: na ti o na li sa ti on lin guis ti que au Bré sil; es cla va ge; lr Bré sil im pe ri al.
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