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ABSTRA CT:  Th e languages  are subj ect of dis courses about th em which  show 
collective idealizations about languages and their users. This paper analyses extracts of 
‘Casa-grande e Senzala’ where Gilberto Freyre explains the Brazilian Portuguese (BP) 
that in his point of view it was  affected  by the r elationship among masters and  slaves 
which becam e the BP “sweeter ”- in  his words  - than Portuguese Lusitanian.  
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0. Introdu ção 
 

Considerando que há um universo de discursos e saberes sobre a(s) língua(s), 
analiso algu mas representações recorrentes que fazem parte do senso co mu m sobre 
nossa língua. Acredito que esse tipo de análise contribua p ara se entender por que nos 
espaços públicos de discussão sobre a língua só há lugar para o senso co mu m apesar de 
todo o trabalho dos lingüistas mostrando que certos discursos muitas v ezes estão 
superados pelas práticas lingüísticas.  

Minha fonte princip al de dados s ão textos de indivíduos que têm a língua 
como instrumento de trabalho e se põem a discuti-la ou a explicar seu funcionamento 
apesar de não  serem lingüistas ou gramáti cos. 

Nosso objeto de análise é o capítulo de Casa Grande e Senzala (1934), do 
sociólogo e historiador Gilberto Freyre, em qu e o autor analisa a in fluên cia da raça 
negra, dos escravos, na constituição do português fal ado no Brasil. Freyre analisa o que 
classi fica co mo abrand amento ou amolecim ento do português no Brasil que, segundo 
ele, se d eve à in fluênci a dos negros . A  i mpo rtância d e sua obra, devido à repercussão 
inclusive internacional , con fere-lhe autoridade, o que faz co m que o autor se torn e forte 
referência sob re essa repres entação. 

Quando se conceitua a sociolingüística como  o estudo da língua, ou de 
fenô menos da linguagem, em s eu contexto social , seu objetivo parece cl aro; no entanto, 
o trabalho co m os d ados nunca é tão simples. Não é possível analisar dados nu m 
contexto social, sem antes entender ess e contexto.. É p reciso h aver métodos, 
instru mentos que au xiliem o pesquisador na difícil tarefa de ent ender/ explicar o 
contexto social. Neste trab alho buscaremos discutir elementos que fazem p arte do 
contexto social – as representações - e que possuem estreita ligação com o apareci mento 
de certos/ mes mos/d eterminados  enunci ados sobre a língua.  

Como disciplina híbrida, a sociolingüística tem necessariamente um pé em 
outras áreas  das ciências  humanas , nosso trabalho está calcado nas discussõ es sobre 
representações so ciais - conceito nascido na psicologia social e que se encontra em 
obras de sociologia, antropologia e história. Seu interesse são as ideologias, os sistemas 
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simbólicos , as atitudes  que refl etem as mentalidades, além do  pap el da linguagem nos 
fenô menos representativos (Jodelet , 1999). 

Os discursos do senso co mu m sobre as línguas são u ma forma de s aber a 
língua, são trans mitidos ao  longo de amplos períodos e revelam id ealizações coletivas 
sobre a(s) língua(s ) e seus usuários. Parece-nos, então, pertinente tratar desses discu rsos 
como  rev eladores d e representações  sociais sobre a língua que falamos. 

 
1. Língua e mestiçagem 
 

A representação da co rdialidade entre as raças - de “ democracia raci al”- qu e 
permeia toda a ob ra t amb ém se faz presente n as passagens em que o autor disco rre 
sobre a língua n acion al. A repres entação d e u ma língua n acional  fruto  da rica e 
inevitável miscigen ação est á assinalada no capítulo O escravo negro na vida sexual e de 
família do brasileiro. Da relação com os negros, teria surgido o ‘abrandamento’, o 
‘amoleci mento’ ou o ‘amaciamento’ da língua. 

 
A linguagem infantil também aqui se amoleceu ao contato da criança com a ama negra. 
Algumas palavras, ainda hoje duras ou acres quando pronun ciadas pelos portugueses, 
se amaciaram  no Brasil por  influência da  boca africana.(p386 -7)  

 
Essa passagem trabalha com os antagonis mos de que o autor l ança mão o 

tempo todo para explicar, ao seu modo, diferenças entre as culturas . Apesar do possível 
aspecto positivo dessa característica, sob o ponto d e vista lingüístico não fica muito 
claro o qu e seria esse amolecimento. Mas reside aí a idéi a da afetividade, sobretudo se 
se considerar a explicação sinestésica dada pelo autor: de um lado a fal a lusitana a cre, 
dura; de outro, a brasileira macia, ou  agradáv el, afetiva. Aparece também a 
representação do clima co mo responsáv el pela mudan ça do po rtuguês falado  no Brasil.   

Bastide (1973) ao tratar d a explosão de i magens coletivas sobre o  negro  em 
romances  brasileiros, refere-se ao mito do Pai João (assi m co mo o  da mãe de l eite), e 
cita a teoria positivista das três raças d e A . Co mt e, que con ced e afetividade à raça 
africana, passando no Brasil da sociologia à literatura, e agora no caso de Freyre de 
volta às ciênci as soci ais. 

A pró xi ma passagem, extremamente metafórica, p arece situar um pou co 
melhor o que s eria esse amoleci mento do po rtuguês falado  no Brasil.  

 
A ama negra fez muitas vezes com as palavras o mesmo que com a comida: amolengou-
as, machucou -as, tirou-lhes as espinhas, os ossos, as durezas, só deixando para a boca 
do menino branco as sílabas moles. Daí esse português de menino que no norte do 
Brasil, principalmente, é uma das falas mais doces deste mundo . Sem rr nem ss, as 
sílabas finais moles; as palavras que só faltam desmanchar-se na boca da gente. 
( ...)Amol ecim ento que se deu em grande parte pela ação da ama negra junto à criança; 
do escra vo preto junto ao filho do senhor bran co.(p.387)   

 
Aqui a represent ação da afetividade-  junto à da servilidade e à da fidelidade -

fi ca mais evidente. Por u m lado a ama negra – ou a repres entação ‘ mama África’ - 
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desempenhando o pap el da mãe cuidadosa ao o ferecer a co mid a livre de pequenos 
perigos ao  filho, trat ando o seu pequeno  senhor como  se fosse s eu próprio filho . Essa 
i magem é muito forte, até mes mo se se considerar o índice altíssimo de mortalidade 
infantil nas senzal as. Bastide (1973 ) se refere ao estereótipo do negro fi el a seu s enhor, 
disposto a todos os sacri fícios po r causa dele. No entanto Bastide en fatiza que este 
estereótipo, à pri mei ra vista favorável, é no fundo antes u ma apologia da bondade do 
senhor branco do que da afetividade do negro, pois os romances mostram geral mente 
esta doçu ra do negro ligada à b enevolên cia dos senho res.   

Voltando à passagem em discussão , h á, por outro lado, agora mais 
claramente a ‘ mama África’ repres entada atrav és da cultura negra que in fluenciou o 
falar português. Segundo Freyre, a apócope dos r e s de final de p alavras seria fruto da 
influência dos escravos na língua e fenômeno encontrado na fala das crianças. Tal 
fenô meno seria u m dos  respons áveis pelo ab randamento do po rtuguês do  Brasil. 

A sinestesia está presente n esta passagem também: sílabas moles , falas 
doces, linguagem com sabor quase africano. A mistura das sensaçõ es produz u m efeito 
literário que sem dúvida prend e o leitor. É difícil tais imagens não agradarem o leitor 
médio, dito de outra fo rma, pode-se concordar ou não co m as teses aí colocadas, mas 
elas possuem u m apelo afetivo/adocicado forte e facil mente podem s er incorporadas aos 
discursos cotidianos. 

A imagem ou a representação da fidelidad e do escravo ao patrão está também 
aí colocada nos pares ama neg ra - criança bran ca; escravo preto - filho do senhor 
branco. E m outras passagens do livro Freyre fala d a i mportância dess as relaçõ es na 
formação da família brasileira. Pares que p arecem indissociáveis na socied ade 
escravocrata e que para o autor foram fundamentais para a constituição do português do 
Brasil ou  para a di ferenciação do po rtuguês d aqui comp arado co m o lusitano.    

Não satisfeito com a an álise da língua, partindo da linguagem infantil 
influenciada pela cultura negra - ou não podendo sustentar o argu mento de que a fala 
infantil se amoleceu, em detrimento de argu mentos de cunho lingüístico como 
características própri as da língua – Frey re p rossegue co m su a explicação não apenas 
sobre o português , mas  também sob re o inglês e o  francês falados na Améri ca: 

 
E não só a língua infantil se abrandou desse jeito mas a linguagem em geral, a fala 
séria, solene da gente grande, toda ela sofreu no Brasil, ao contato do senhor com o 
escravo, um amolecim ento de resultados às vezes d elicioso para o ouvido. Efeitos 
semelhantes ao que sofreram o inglês e o francês noutras partes da Am érica(...)Nas 
Antilhas e na Luisiana “bonnes vieilles négresses” adocicaram o francês, tirando-lhe o 
fanhoso antipático, os ‘rr’ zangados; no sul dos Estados Unidos as ”old mamies” 
deram ao ranger das sílabas ásperas do inglês uma brandura oleosa. ( ...)Influência das 
‘bonnes vieilles négresses’.(p 387) 

  
Aqui a sinestesia está presente mais u ma vez : amoleci mento delicioso para o 

ouvido, clima qu ente, francês adoci cado, sílabas  ásperas , brandura oleos a. Mas, 
sobretudo a figura outra v ez d a mama África representad a agora pelas old mamies e 
pelas bonnes vieilles n égresses. Figuras que também se enquadram na representação da 
afetividade e do s ervilis mo . 
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Outra representação comum sobre os brasileiros, mas posta em termos de 
comp aração entre o  idio ma de Portugal e do  Brasil emerg e na p assagem s eguinte: 

 
Calcleugh ,(...) deliciou-se com o português colonial. Um português gordo, d escansado. 
Distinguiu-o logo do da Metrópole. A pronúncia dos brasileiros pareceu-lhe menos 
nasal que a dos portugueses; e menos judia (“not so Jewish”) na maneira de 
pronunciar o s; “and on the whole is a more agreeable language than in the mouth of a 
native” . Fato que Calcleugh atribuiu exclusivam ente ao clima.(...) O clima lhe pareceu 
agir sobre a fala, como sobre a atividade mental dos brasileiros, no sentido de uma 
grande lassidão. ( ...)Quando os negros foram maiores inimigos que o clima dos ’ss e 
rr’; maiores  corruptores da  língua no s entido da lassidão e do  langor.(p  387-8) 

 
Interess ante o apareci mento claro d a represent ação d e característica atribuída 

aos brasileiros que s eriam, se não preguiçosos, p elo menos lassos, aplicad a à língua. 
Apesar de ser uma passagem polifônica -o autor d á vo z a outro  – Freyre recup era essa 
opinião e se aproveita del a para reforçar sua i magem sobre o português l ânguido do 
Brasil: português colonial, um  português gordo, descansado . Tanto os brasileiros, 
quanto sua língua seriam d escansados, lassos, lânguidos se co mparados aos portugueses 
e à sua língua.      

Outra passagem que merece atenção é a pró xi ma em qu e Freyre d eixa à 
mostra u ma representação sobre a origem da língua e sobre os emprésti mos lingüísticos 
que faz parte dos pens amentos coletivos sobre as línguas . É sempre des ejável qu e a 
língua nacion al tenha orig em nobre.    

 
Mas nenhuma influência foi maior que a do negro. As palavras africanas hoje do nosso 
uso diário; palavras em que não sentimos o menor sabor arrevesado do exótico, são 
inúmeras. Os  menos puristas, escr evendo ou falando em público , já não têm, como 
outrora, vergonha  de empr egá-las. É como s e nos tivessem vindo  de Portugal, dentro 
dos dicionários e dos clássicos; com genealogia latina, árabe ou grega; com pai ou 
mãe ilustre. São entretanto vocábulos órfãos, sem pai nem mãe definida, qu e adotamos 
de dialetos negros sem  história nem literatura; que deixamos qu e subissem, com os 
muleques e as  negras, das s enzalas às casas -grandes.(p 389) 

 
Primeiramente, observa-se n essa p assagem o d esejo ou a necessidad e que se 

inscreve nos discursos  sobre línguas d e que elas  tenham origem nob re, ascendência 
clássica, traços ilustres n a sua constituição. Ao neg ar essa importân cia, o autor a 
assinala, ou co mo sugere Bastide (1973), revela o neg ativo de est ereótipo. Interessante 
se se pensar hoje nos discursos em torno da defesa do idio ma que aceitam os 
emp résti mos – ou nem os percebem – de o rigem árabe, ou fran cesa, mas não os de 
origem anglo-saxônica, ou até mes mo estes quando n ão relacionados co mo tais. Freyre 
mostra aqui que o precon ceito vai  até ond e não se pode recuperar a orig em de t ais 
vocábulos. 

Em segundo pl ano, mas que deve ser recuperado é o deixamos qu e subissem 
que traz à tona a relação senhor - es cravo , a repres entação da benevolência(?) do senhor 
ao permitir a ascensão da influ ência neg ra. De outra forma, os negros são a princip al 
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influência na mudança do português do Brasil, mas cont aram co m a 
comp reens ão/tolerância dos  senhores. 

Um dos pontos fundament ais da tese de Freyre – o mestiço é uma cultura que 
pode dar certo  - parece se mostrar na seguinte passag em: 

 
A nossa língua nacional resulta da interpenetração das duas tendências. Devemo -la 
tanto às mães Bentas e às tias Rosas como aos padres Gamas e aos padres Pereiras. O 
português do Brasil, ligando as casas-grandes às senzalas, os escravos aos senhores, as 
mucamas aos sinhô-moços , enriqueceu-s e de uma variedad e de antagonismos que falta 
ao português da Europa.(p  390)   

 
Ao proclamar que o português do Brasil se constitui da interpenetração das 

duas tendências ou  raças, Frey re lança o  olhar, outra vez, para a cordi alidade entre as 
influências das raças e coloca a língua co mo elemento de ligação entre elas. Outro ponto 
são os antagonis mos presentes n a sociedade, nas rel ações e, claro, na língua que fari am 
com que não só a língua brasileira, co mo também a sociedade fossem mais ricas que 
seus pares po rtugueses . 

Parece-nos possível estender a repres entação dad a sobre a língua para a 
explicação d e sociedad e, note-se a pass agem a seguir: 

 
Temos no  Brasil dois modos de colocar os pronomes, enquanto o português só admite 
um – o “modo duro e imp erativo”: diga-me, faça -me, esp ere-me. Sem  desprezarmos o 
modo português, criamos u m novo , inteiramente nosso, caracteristicamente brasileiro: 
me diga, me faça, me esper e. Modo bom , doce, de pedido. E servimo -nos dos dois. Ora, 
esses dois modos antagônicos de expressão, conforme necessidade de mando ou 
cerimônia, por um lado, e de intimidade ou de súplica, por outro, parecem-nos bem 
típicos das relações psicológicas que se desenvolveram através da nossa formação 
patriarcal entre os senhores e os escra vos; entre as sinhás-mo ças e as muca mas; entre 
os brancos e os pretos. “Faça-m e” é o senhor falando; o pai; o patriarca; “me dê” é o 
escravo, o filho, a mucama. Parece-nos justo atribuir aos escravos, aliados aos 
meninos das casas-grandes , o modo  brasileiro de colo car pronomes . Foi a man eira 
filial e meio dengosa que eles acharam de se dirigir ao’pater familias’. Por outro lado 
o modo português adquiriu na boca de senhores certo ranço de ênfase hoj e antipático: 
“faça-me isso”; “dê-me aquilo”.(p 390)    

 
Nestas passagens, de novo as tes es explicativas – as representações – sobre a 

língua e a sociedade brasileira. O que el e chama de formas antagôni cas de exp ressão 
denotam também formas antagôni cas de posição dos indivíduos na soci edad e, senho r x 
escravo; o modo duro e imp erativo x o modo bom, doce, de pedido; um modo d e mando 
ou de ceri mônia x out ro de inti mid ade ou d e súplica. É interessante co mo a explicação 
para as fo rmas de colocação prono minal deu margem a essa interpretação das relações 
sociais no Brasil. E outra vez a cordialidade, a miscigenação dos elementos formadores 
do português: Parece-nos justo atribuir aos escravos, aliados aos meninos das casas-
grandes, o  modo brasileiro colocar prono mes. 

Outra representação pulsando nessa passag em é a figura do senhor co mo 
pai/patriarca, juntamente co m a figura do escravo co mo pueril, in fantil, que segundo 
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Bastide (1973) seria outro estereótipo aplicado aos neg ros co m freqüên cia. Além, é 
claro, da representação da afetuosidade: Foi a maneira filial e meio dengosa que eles 
acharam para se dirigir ao pat er familias. 

 
2. Conclusão 
 

Em Gilberto Frey re a representação da mestiçag em co mo u m valor positivo 
para a afirmação d a nacionalidade é fundament al. Sua explicação p ara as di ferenças 
entre português do Brasil (PB) e português lusitano (PP) segue a mesma forma de 
argu mentação e d e repres entação social. Afetividad e da raça negra, s ervilismo e 
fidelidade do  negro, b enevolên cia e p atern alis mo do senhor, alian ça ou cordialidade 
entre as raças negra e bran ca, riqueza do elemento mestiço são características 
reco rrent es nos trechos aqui analisados. Ao mesmo t empo  em qu e o autor busca 
elementos para exaltar a superioridade do tipo n acional mestiço, busca em 
características sociais explicações para di ferenciar PB e PP, tema qu e motivou acirradas 
polêmicas nos anos 30  e 40 do século  XX. 

Esse tipo de discurso  sobre a língua pode ser visto como u m dos casos que 
muitas vezes toma a forma elementar de estereótipo , circulando no espaço público de 
discussão e sendo in corporado ao senso co mu m. Como tal merece estudo para se 
entender por que apen as ess es discursos têm presença assegurada nos espaços públicos 
de reflexão, atuando na constru ção de u m imaginário  sobre a língua nacional . 

 
 
RESUMO: As línguas são objeto de discursos cotidianos que revelam id ealizações 
coletivas sobre as línguas e seus usuários . Neste trabalho analisamos p assagens d a obra 
Casa-grande e Senzala, em qu e o autor Gilberto  Freyre explica o portugu ês do Brasil 
que, s egundo ele, foi in flu enciado pelas  rel ações  entre senho res e escravos, resultando 
num português mais doce que o lusitano . 
 
PALAVRAS-CHA VE: sociolingüística – representações sociais – atitudes – português 

brasileiro  
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