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Neste estudo, retomamos alguns aspectos dos debates 
formulados, desde a emancipação política do Brasil, sobre a 
definição e legitimação da língua nacional brasileira. Considerando o 
caráter social, cultural e político do debate, tratamos, especialmente, 
das contradições e ambiguidades que marcaram algumas teses 
nacionalistas elaboradas na segunda metade do século XIX. 

Para desenvolvimento da análise, tomamos como ponto de 
partida o fato de que, naquele momento histórico, os movimentos 
voltados à construção da unidade nacional enredaram a busca por 
uma língua própria, autônoma, ao mesmo tempo em que, 
contraditoriamente, favoreceram a reverência aos padrões 
linguísticos lusitanos. Essa contradição aparente vem sendo 
analisada por historiadores e linguistas como resultado dos 
problemas étnicos, sociais, culturais e econômicos que atravessaram 
a jovem e heterogênea nação brasileira. Conforme explicitam os 
estudos historiográficos, alguns intelectuais e líderes políticos, no 
contexto de transformação da sociedade escravista, acreditavam que 
a grande quantidade de negros e mestiços entre a população 
brasileira situaria o Brasil numa condição de inferioridade em 
relação aos demais países da América. Diante dessas e de outras 
questões, intensificaram-se os discursos racistas, que defendiam, 
entre outras causas, a "depuração" dos ambientes urbanos, com 
limitação de negros nas cidades mais populosas, e o 
abranquecimento do povo brasileiro, pela entrada de imigrantes 
europeus. Ora, nesse ambiente social conflituoso, de fortalecimento 
das teorias raciais, o desprezo à cultura e à língua de negros e 
indígenas se apresentou como conseqüência direta das práticas 
políticas e ideológicas das classes dominantes. Na mesma esteira, a 
cultivação da herança portuguesa foi a solução encontrada por essas 
elites para garantir ao Brasil alguma "cultura de civilização". Em 
outras palavras, guardaríamos a língua e a religião portuguesa: "eis 
por que não seriamos selvagens" (SLTOLZE LIMA, 2003). 



Partindo desse quadro geral, nossa intenção, ao retomar os 
pontos centrais dos debates sobre a autonomia da língua brasileira, é 
evidenciar o modo como a ambígua e tensa luta pela nacionalidade 
cooperou não somente para formação de uma norma padrão distante 
do português brasileiro oral, mas também para o "apagamento" das 
línguas indígenas e africanas no Brasil. 

O estudo baseia-se nos pressupostos teóricos da Sociologia da 
Linguagem (cf. BOURDIEU, 1982, 1994), em diálogo com a 
Historiografia Linguística e com a História Social. Trata-se, 
portanto, de um trabalho interdisciplinar, que procura emparelhar, 
cientificamente, as realidades sócio-históricas e lingüísticas. 


