
O Português do Brasil
Hipóteses Crioulista e Conservadorista

Tiago Timponi TORRENT



Ponto de Partida
• O Português do Brasil é uma língua

transplantada, ou seja, foi imposta a este
território por um grupo de conquistadores
vindos de terras distantes, que aqui se
estabeleceu.

• Há duas hipóteses que visam a explicar as
especificidades do Português do Brasil em
comparação com o Português Europeu:
1. Hipótese Crioulista;
2. Hipótese Conservadorista.



Quais seriam tais especificidades?
• A literatura especializada costuma listar 10

especificidades do PB:
1. Uso do pronome reto em função objeto direto;
2. Uso do pronome oblíquo em função de sujeito;
3. Uso de se para outras pessoas que não a 3ª;
4. Alterações de regência (e. g. chegar em);
5. Uso do verbo ter indicando posse e existência;
6. Uso frequente de formas perifrásticas;
7. Redução ampla de modos e tempos verbais;
8. Uso frequente de coordenação e justaposição;
9. Uso frequente de formas expletivas e outras formas

de ênfase;
10. Concordância variável de número.



Como explicar essas especificidades?
• Hipótese 1: Herança Crioula
▫ As especificidades do PB se explicam pelo fato de esta

língua ser um crioulo de base portuguesa.
� O que isso significa?
� Crioulo: língua criada com base em um pidgin por uma

geração de crianças que só dispunham desse pidgin para
a comunicação. Trata-se de uma língua como outra
qualquer, com vocabulário rico, geralmente inspirado em
uma outra língua (base) e com gramática própria.

� Pidgin: uma língua auxiliar criada por pessoas que não
têm nenhuma língua em comum. O pidgin não tem
gramática reconhecível e é muito limitado em sua
capacidade expressiva.



Hipótese 1: Herança Crioula
Crioulo Cabo Verdiano de São Vicente Português do Brasil
Ês dzê-m’. [eʒ dzem] Eles me disseram.

Bô câ ê b’nít’. [bo kɐ e bnit] Você não é bonito.

M’ câ sabê. [m kɐ saˈbe] Eu não sei.

Qu’ manêra qu’ ê bô nôm’? [k mɐˈneɾɐ ke bo nom] Como é o seu nome?

Bô podê j’dá-m’? [bo poˈde ʒdam] Você pode me ajudar?

Êl cantá. [el kɐ̃ˈta] Ele/ela cantou.

Bô tâ cantá. [bo tɐ kɐ̃ˈta] Você canta.

M’ tí tâ cantá. [m ti tɐ kɐ̃ˈta] Eu estou cantando.

Cantá [kɐ̃ˈta] Cantar

Dzê [dze] Dizer

J’dá [ʒ’da] Ajudar



Hipótese 1: Herança Crioula
• Dia Internasional di Língua Matérnu: Organizason di

kes Nason Unida pa Edukason, Siénsia y Kultura (UNESCO)
kria un Dia Internasional di Língua Matérnu, selebradu tudu
anu na dia 21 di febreru, pa difende diversidadi linguístiku y
pa pintxa rakonhesimentu di tudu língua matérnu di
mundu. «Asosiason Kabuverdianu pa Traduson di
Bíblia» (AKTB) lansa es sítiu na Internet pa selebra língua
kabuverdianu na komemorason des dia na 2008. Anton, ku
lansamentu des sítiu, nu krê da un kontribuison pa raduzi es
pursentaji. Propózitu des sítiu é pa kria otu módu di
publikason pa nos trabadju, publikason letróniku, djuntadu
ku nos publikason tradisional. Nu sa ta pensa na 500,000
algen na Diáspora di Kabu Verdi, pamódi distribuison pa tudu
país nundi es sta é un dizafiu spantozu. Ku ténpu, nu ta ben
publika kada bês más stória di Bíblia li.



Hipótese 1: Herança Crioula



Hipótese 1: Herança Crioula
• Crioulo Cabo Verdiano, Variedade de São 

Vicente sem influência do Português:
▫ Quêl m’djêr qu’ m’ encontrá má’ êl ônt’ táva

fadigáda pamód’ êl sq’cê sês m’nín’ nâ scóla, í
cónd’ êl bái spiá-’s êl câ oiá-’s. Alguêm lembrá-’l
’mâ sês m’nín’ táva tâ mestê material pâ úm
pesquisa, entõ êl bâi otchá-’s nâ biblioteca tâ spiá
c’sê qu’ ês cría. Pâ gradecê pâ túd’ quêm qu’ j’dá-’l, 
êl c’meçá tâ fála, tâ dzê qu’ manêra qu’ êl táva
contênt’ d’ fúnd’ d’ coraçõ.



Hipótese 1: Herança Crioula
• Crioulo Cabo Verdiano, Variedade de São 

Vicente com influência do Português:
▫ Quêl m’djêr c’ quêm m’ encontrá ônt’ táva

priocupáda púrq’ êl sq’cê d’ sês m’nín’s nâ scóla, í
cónd’ êl bái procurá-’s êl câ olhá-’s. Alguêm
lembrá-’l qu’ sês m’nín’s táva tâ pr’cisá d’ material 
pâ úm pesquisa, entõ êl bâi encontrá-’s nâ
biblioteca tâ procurá úq’ ês cría. Pâ gradecê â túd’ 
quêm j’dá-’l, êl c’meçá tâ fála, tâ dzê côm’ êl táva
contênt’ d’ fúnd’ d’ curaçãu.



Parênteses: Raízes do Brasil

• Sérgio Buarque de Holanda (1902 – 1982):
▫ Professor de História da Civilização Brasileira da 

Universidade de São Paulo;
▫ Autor de diversos livros sobre a constituição da 

identidade brasileira e seu percurso histórico.



Sobre a obra

• Raízes do Brasil (1936):
▫ Ensaio composto por 7 capítulos:
� Fronteiras da Europa
� Trabalho & Aventura
� Herança Rural
� O Semeador e o Ladrilhador
� O Homem Cordial
� Novos Tempos
� Nossa Revolução



Sobre o Brasil
• “Descoberta”→ 1500
▫ Pedro Álvares Cabral

• Criação das Capitanias → 1532
▫ D. João III

• Fundação de Salvador → 1549
▫ Tomé de Souza

• Fundação do Rio de Janeiro → 1565
▫ Estácio de Sá



Sobre o Brasil – Capitanias

• Faixas de terra doadas em
caráter vitalício e
hereditário pelo reino de
Portugal aos cidadãos da
baixa nobreza, visando ao
povoamento da colônia,
então vítima de constantes
invasões.



Sobre o Brasil – Economia
• Extração de Pau-Brasil:
▫ Mão-de-obra nativa;
▫ Exportação.

• Produção de açúcar:
▫ Monocultura;
▫ Latifúndio;
▫ Mão-de-obra escrava;
▫ Exportação;
▫ Baixíssima tecnologia;
▫ Cultura predatória.



Sobre o Brasil – Economia
• Extração de Ouro:
▫ Mão-de-obra escrava;
▫ Interiorização não-planejada;
▫ Exportação.

• Produção de café:
▫ Monocultura;
▫ Latifúndio;
▫ Mão-de-obra escrava/imigrante;
▫ Exportação.



O Semeador e O Ladrilhador

• Primazia da colonização rural portuguesa:
▫ Reflexo da maleabilidade, do imediatismo e da

falta de planejamento do colonizador.
• Colonização urbana espanhola:
▫ Fundação de cidades como instrumento de

dominação dos nativos.



O Semeador e O Ladrilhador
• Exemplo da metodologia de conquista espanhola:
▫ Chegada de Hernán Cortés à Ilha de Cozumel→ 21/04/1519;
▫ Fundação da Vila Rica de Vera Cruz → 22/04/1519;
▫ Primeira reunião com os embaixadores de Montezuma →

24/04/1519;
▫ Criação do primeiro Cabildo na Vila Rica → 25/05/1519
▫ Viagem a Cempoala; aliança com os Zapotecas e transferência do 

Cabildo para Quiahuiztlan  → 03/06/1519  
▫ Expedição para a conquista do México-Tenochtitlan  → 16/08/1519;
▫ Prisão de Montezuma  → 14/11/1519 



O Semeador e O Ladrilhador

• Semeador:
▫ Aquele que lança a semente e espera que a terra se

encarregue do restante do trabalho.
• Ladrilhador:
▫ Aquele que constrói obras abstratas, planejando

minuciosamente seus esforços no intuito de obter
o resultado esperado.



O Português Semeador
• Reflexos urbanísticos:
▫ Aversão à interiorização por medo de

desguarnecer a costa e por incoerência desse
processo com a perspectiva feitorizante;
▫ Adequação das interferências urbanísticas ao

relevo;
▫ Empobrecimento das cidades, causado pela

redução funcional das mesmas a entrepostos
campo-metrópole.



Salvador – Centro Histórico



Rio de Janeiro – Paço Imperial







Morro da Viúva – 1920



Morro da Viúva – 1958



Morro da Viúva – 2005



Igreja de Sta. Luzia – 2005 



Igreja de Sta. Luzia – 1904 



O Espanhol Ladrilhador
• Reflexos urbanísticos:
▫ Busca pelo local perfeito. No litoral, em região

mais protegida da costa; no interior, em zonas de
altitude moderada, planas e bem servidas de
recursos hídricos e alimentícios;
▫ Supremacia do traçado reto;
▫ Enriquecimento das cidades, transformadas em

centros irradiadores da cultura metropolitana
(criação de universidades).



O Espanhol Ladrilhador
• “ A construção da cidade começaria sempre pela

chamada praça maior. Quando em costa de mar, essa
praça ficaria no lugar de desembarque do porto;
quando em zona mediterrânea, no centro da povoação.
(...) A praça servia de base para o traçado das ruas: as
quatro principais sairiam do centro de cada face da
praça. De cada ângulo sairiam mais duas...
(HOLANDA, 1936, p.97)



Cidade de Vera Cruz – 1854



La Habana – 1858



La Habana – 2008



Buenos Aires – 2008



A expansão do território nacional
• Território brasileiro em 1700 x território brasieliro 

atual



A expansão do território nacional

• Tratado de Madri



A ocupação do território nacional

• O crescimento demográfico do país
• A urbanização
▫ Ciclo do ouro
� Início no final do século XVII
� Motivo: crise na exportação de açúcar
� Mão de Obra: Índios e Escravos
� Crescimento populacional: de 300 mil para 3 

milhões de pessoas
� A capital do Brasil passa a ser o Rio de Janeiro
� Área de exploração: compreende os estados 

de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.
� Desenvolvimento de cidades
� Fim no final do século XVIII



A ocupação do território nacional

▫ Ciclo da borracha
� Início no fim do século XVII
� Motivo: Grande demanda de borracha criada 

pela recente expansão da indústria de 
automóveis

� Pricipais regiões produtoras: Pará e Amazonas
� Mão de obra: Principalmente indígena
� Processos migratórios
� Urbanização da Região
� Decadência em 1910



A ocupação do território nacional

▫ Vinda da família real para o Brasil

� Chegada da família real: março de 1808
� Motivo: Portugual estava prestes a ser ivadido 

pelas tropas francesas comandadas por Napoleão
� Abertura dos portos às nações amigas
� Incentivo à cultura
� Criação de universidades
� Aquecimento da economia
� Retorno de D. João para Portugal em abril de 

1821
� Independência do Brasil em setembro de 1822



A ocupação do território nacional
• A ocupação do interior do país
▫ Bandeiras

� Fundação de cidades no estado de Mato Grosso e Goiás
� Capturar índios e escravos
� Procura de ouro e metais preciosos
▫ Marcha para o Oeste

� Iniciada em 1943
� Projeto do governo de Getúlio Vargas
� Contato com etnias indígenas desconhecidas
� Construção de Brasília
▫ Ocupação da Amazônia



A ocupação do território nacional
▫ Fluxo migratório



A formação do PB

• Multilinguismo

▫ O Português dos colonizadores
▫ As línguas indígenas
▫ As línguas faladas pelos escravos
▫ As línguas dos imigrantes europeus e Asiáticos



A formação do PB
• Português e Línguas indígenas 



A formação do PB
• Português e Linguas Indígenas
▫ Língua Geral
� Contexto de colonização
� Língua artificial ou uma das várias línguas 

faladas pelos colonizados

▫ Nheengatu

“Brasil, ker pi upé, coaracyáua,Çaiçú í çaarúçáua çui ouié,Marecê, 
ne yuakaupé, poranga.Ocenipuca Curuça iepé!”

“Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,De amor e de esperança à 
terra desce,Se em teu formoso céu, risonho e límpido,A imagem do 
Cruzeiro resplandece.”



A formação do PB

• Desaparecimento da Língua Geral
▫ Redução da população indígena

� Adoção da cultura dos colonizadores
� Redução de territórios de plantio e caça
� Doenças e epdemias
� Escravização
▫ Ensino de Português nas escolas

� Decreto de Marquês de Pombal em 1757
▫ Avanço da Urbanização

� Português como língua veicular
▫ Troca de uma economia rural por uma economia 

urbana



A formação do PB
• Português x Línguas Africanas
• A hipótese de uma origem crioula do PB
• Rotas de escravos



A formação do PB
• Português x Línguas dos imigrantes europeus 

e asiáticos
• Imigração
▫ Intensificou-se a partir de 1818

• Restrição às línguas estrangeiras
• Inluência vocabular
• Língua estandardizada e gramatizada



Mudanças estruturais do início 
do século XX

• Campanha pela alfabetização em massa
• Preservação da pureza da língua
• Mudanças sintáticas:
▫ Predominância do sujeito nulo;
� Comprei um livro e li
▫ Predominância do sujeito pronominal;
� Eu comprei



Mudanças estruturais do início do 
século XX
▫ Predominância das construções relativas 

cortadoras ou copiadoras
� Cortadora: A colega que eu saí ontem.

� Copiadora: A colega que eu saí ontem com ela.

� Clássica: A colega com quem eu saí ontem.

▫ Predominância do uso da ordem sujeito-verbo
� Ele era adepto da homeopatia.
� Era ele adepto da homeopatia.



Como explicar essas especificidades?

• Hipótese 2: Deriva / Conservadorismo
▫ As especificidades do PB se explicam pelo fato de

esta língua, assim como as demais línguas
transplantadas para colônias distantes da
metrópole, ser conservadora.
� O que isso significa?
� As especificidades do PB estão diretamente

relacionadas à qualidade do Português recebido
quando da colonização do Brasil e/ou à continuação
de tendências de mudança verificadas desde o Latim
Vulgar.



Hipótese 2: Deriva / Conservadorismo

• Quais são os argumentos em favor dessa
hipótese?
1. A presença das características apontadas como

específicas do PB no PE;
2. As origens latinas de algumas das

“especificidades” do PB;
3. O caráter conservador do PB.


