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“... a certa altura, o Português 

perdeu o dono, ficou sem dono. 

Felizmente. E namorou. Namorou no chão, 

e namorou na poeira do Brasil, na poeira 

de Moçambique... Quer dizer, sujou-se no 

sentido que Manoel de Barros dá. Sujou-se 

nesse sentido em que é capaz de casar 

com o chão.” 

Mia Couto (documentário Língua: vidas em                                 

português, 2004) 
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RESUMO 

Este estudo se propõe a verificar e refletir acerca da percepção da identidade 

linguística entre estudantes do Ensino Médio, de duas escolas de realidades 

distintas: uma particular e outra pública. A base para a análise se dá por meio 

da observação do conhecimento/desconhecimento do termo Lusofonia, 

se percebem o percurso histórico e a expansão geográfica da língua 

portuguesa, bem como o que ela representa na construção de suas identidades 

e também dos espaços onde o português é língua oficial. Para as reflexões 

sobre identidade e identidade na pós-modernidade, esta tese baseia-se, 

essencialmente, nos estudos de Bauman (2005) e Stuart Hall (2006). Para o 

conceito de Lusofonia e de identidade lusófona, recorre-se, especialmente, aos 

estudos de Brito (2010, 2013a e 2013b); Brito e Bastos (2006) e Brito e Martins 

(2004), Lourenço (2001) e Martins (2004 e 2006). Para verificar e fazer o cotejo 

das percepções de Língua e Lusofonia, em sua amplitude sócio-geográfica, 

propusemos aos 02 grupos, como motivação, primeiramente assistir ao 

documentário Língua – Vidas em Português (realização de 2001, lançada no 

Brasil em 2004, dirigida pelo moçambicano Víctor Lopes), que mostra falantes 

e especificidades da língua em cada continente e em que medida influências 

socioculturais e geográficas atuam e determinam no processo de construção 

de identidade. Após assistir ao documentário os alunos, de ambos os grupos, 

cada um em seu espaço escolar, comentaram e discutiram entre si e com o 

professor diferentes questões abordadas no documentário. Em seguida, 

responderam a um questionário abordando aspectos sociais, geográficos e 

identitários e algumas questões pontuais tratadas no filme, para se traçar o 

perfil dos alunos envolvidos na pesquisa. Além disso, com esta pesquisa, 

pretendeu-se sugerir uma possibilidade de prática didático-pedagógica aos 

professores do Ensino Médio, para se trabalhar, atendendo à Legislacão, 

questões da cultura afro-brasileira e fomentar o debate acerca das variedades 

linguísticas do português. 

 

 

Palavras-chave:  Lusofonia; Identidades; Ensino de Língua Portuguesa; 

Variedades Linguisticas do Português. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to think the linguistic identity in the high school students 

universe, from schools with different realities: a private and a public one. The 

basis for the analysis is through observation of knowledge / ignorance of 

Lusophone term perceive the historical background and geographical 

expansion of the Portuguese language and what it represents in the 

construction of their identities and also the spaces where Portuguese is official 

language. For    reflections on the identity in postmodernity will be highlighted 

the studies by Bauman (2005) and Stuart Hall (2006).  In order to think about 

the concept of Lusophone the researchers conducted by Brito (2010, 2013a e 

2013b); Brito e Bastos (2006) e Brito e Martins (2004), Lourenço (2001) e 

Martins (2004 e 2006). Therefore, to check and make the comparison of 

language and Lusophone perceptions in its socio-geographic scope, we 

proposed to the 02 groups, as motivation, first to watch the documentary 

Língua – Vidas em Portuguese, (realization 2001, launched in Brazil in 2004, 

led by Mozambican Victor Lopes) which shows speakers and language 

specificities in each continent and to what extent socio-cultural and 

geographical influences act and determine the identity building process.After 

watching the documentary students of both groups, each one in their school 

environment, commented and discussed with one another and with the teacher 

various issues addressed in the documentary. Then answered a questionnaire 

about social, geographical and identity and some specific issues mentioned in 

the film.  Besides, with this research, it was intended to suggest a possibility of 

didactic and pedagogical practice for high school teachers, to work in view of 

the legislation, issues of African -Brazilian culture and stimulating debate about 

the linguistic varieties of Portuguese. 

 

 

Keywords:  Lusophone; Identities; Teaching Portuguese; Linguistic Varieties 

Portuguese. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A língua materna, que se aprende a partir do convívio social, iniciado no 

ambiente familiar, é a mesma que identifica povos e nações, conferindo ao 

indivíduo características identitárias comuns. É essa a mesma língua com a 

qual se estabelecem conversações e interações, e se registra a história. O seu 

uso caracteriza uma nação ao longo do tempo e do espaço em todo seu 

percurso de transformação. Assim, é importante a valorização dessa língua, 

com a qual desenvolvemos nossas aprendizagens ao longo da vida; porque ela 

não é apenas um veículo de transmissão de informação; é, sobretudo, 

elemento construtor da identidade de uma nação e de um povo.  

A língua que se fala é parte da identidade social de um indivíduo, é o 

resultado de como ele reflete e se vê como sujeito transformador da própria 

realidade, ao mesmo tempo em que aceita, valoriza e respeita o outro, nessa 

heterogeneidade, enquanto identifica a diversidade existente entre eles. Nessa 

interação entre falantes, uma realidade é caracterizada e um futuro construído, 

levando-se a compreender os fatores de variação e, consequentemente, as 

mudanças linguísticas ocorridas no tempo e no espaço em que dada 

comunidade linguística está inserida. Portanto, o ensino e, consequentemente, 

a aprendizagem de uma língua são um relevante instrumento na socialização 

de conhecimentos novos ou já adquiridos sobre a construção e convivência dos 

indivíduos.  É em meio a essa convivência e com suas particularidades e 

afinidades que a comunicação flui e a interação ocorre. Assim, todos temos 

uma língua e, enquanto fazemos parte de uma sociedade, temos uma cultura, 

que é a marca da história de nossas vidas. Dessa forma, lingua, cultura e 
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sociedade estão ligadas entre si por traços indissolúveis; enquanto seres de 

linguagem, fazemos parte de uma sociedade e temos uma cultura que é marca 

social da história de uma nação e o grande desafio da humanidade é perpetuar 

tais traços sociais e culturais, assim como sua história e sua linguagem como 

instrumento para afirmação de uma identidade. Assim, a língua usada na 

interação humana é a mais perfeita identidade do homem, uma vez que ela o 

reflete. 

 Segundo Hall (2004, p. 50-51.) 

As culturas nacionais são compostas não apenas de 

instituições culturais, mas também de símbolos e 

representações. Uma cultura nacional é um discurso – 

um modo de construir sentidos que influencia e organiza 

tanto nossas ações quanto a concepção que temos de 

nós mesmos [...] As culturas nacionais, ao produzir 

sentidos sobre “a nação”, sentidos com os quais 

podemos nos identificar, constroem identidades. Esses 

sentidos estão contidos nas estórias que são contadas 

sobre a nação, memórias que conectam seu presente 

com seu passado e imagens que dela são construídas. 

Portanto, uma cultura só se estabelece por meio da língua e, ao produzir 

sentidos sobre algo, constroem-se identidades.  Assim, falar de uma 

determinada língua envolve conhecer sua sociedade - um conhecimento das 

normas e dos padrões comportamentais que focalizam a interação verbal entre 

os sujeitos no seu desempenho político-social.   

A dimensão de uma variação linguística encontra-se em escala tanto 

geográfica quanto individual. Aceitar as diferenças na pronúncia ou na 

gramática é entender que não existe na língua uma homogeneidade e nisso 

está a sua riqueza. 
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Todo processo de aquisição cultural está relacionado às transformações 

entre os sujeitos que apresentam saberes diferentes. Neste sentido, o saber 

linguístico constituído nas classes sociais diferentes se consolidou a partir das 

interações e das trocas constantes entre esses usuários da língua.   

Entretanto, assim como se tem uma discriminação étnica, religiosa, 

social, etc., há o preconceito linguístico e sua consequente discriminação 

atingindo classes sociais e faixas etárias. Os usuários de formas linguísticas e 

classes sociais desprestigiadas, muitas vezes reconhecem a desqualificação 

da própria fala e veem no bom uso da língua uma forma de ascensão social. 

Por outro lado, a classe privilegiada muitas vezes não vê a língua como fator 

de ascensão social e, por isso, nem sempre a valoriza, ignorando sua história, 

cultura, raízes e a própria identidade construída por ela. No entanto, em uma 

situação de poder, vale-se dela para desprestigiar o outro. 

Isto porque a língua é vista também como um instrumento de poder; 

observado em muitos momentos, na história da humanidade, quando o domínio 

de um grupo social sobre outros foi por meio da força e da imposição de sua 

língua. Desta forma, o modo como a língua é constituída e assumida por um 

povo revela seu modo de expressar e de conceber uma dada visão de mundo 

construída.  

Portanto, a fim de se atingir uma sociedade globalizada, sugere-se que o 

Estado se volte à formação de indivíduos com espírito crítico, buscando uma 

conexão entre língua e cultura, privilegiando o conhecimento, a fim de que, ao 

compreender outras línguas e culturas, o indivíduo possa dominar e valorizar a 

sua língua materna. 
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Na esteira desse pensamento,  como docente da Educação Básica, 

dedicando-me há 13 anos, especialmente,  ao ensino de Língua Portuguesa a 

alunos do Ensino Médio, e levando em consideração a relevância e o interesse 

crescente que a área dos Estudos Lusófonos vem assumindo no Brasil, esta 

tese, inscrita na Linha de Pesquisa “Linguagem, educação e estudos 

lusófonos”, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie1, procura, nesta pesquisa,  discutir  a relação  entre os 

conceitos de língua, cultura e identidade, atrelados à questão da classe social e 

faixa etária do grupo pesquisado, ressaltando que tais conceitos estão 

intrinsecamente ligados, haja vista que a cultura se constitui e se difunde por 

meio da língua e que é também por meio dela que ocorrem os processos de 

identificação do sujeito. Deste modo, parte-se da ideia de Lusofonia apontada 

por Martins: 

{...} a lusofonia só poderá entender-se como espaço de 

cultura. E como espaço de cultura, a lusofonia não pode 

deixar de nos remeter para aquilo que podemos chamar o 

indicador fundamental da realidade antropológica, ou 

seja, para o indicador de humanização, que é o território 

imaginário de paisagens, tradições e língua, que da 

lusofonia se reclama, e que é enfim o território  de  

arquétipos culturais, um inconsciente coletivo lusófono, 

um fundo mítico de que se alimentam sonhos. (2006, 

p.50)  

                                                 

1 Integramos o Grupo de Pesquisa CNPq liderado pelas professoras doutoras Regina 

Pires de Brito (nossa orientadora) e Neusa Bastos, denominado Cultura e Identidade 

Linguística na Lusofonia - CILL. O objetivo central do CILL é de analisar o papel da 

língua Portuguesa como um instrumento construtor da identidade do sujeito em países e 

outros espaços de língua oficial Portuguesa. A partir de tais estudos, o grupo discute 

também as diferentes normas do português, as diferentes acepções de “lusofonia” além 

de estabelecer relações entre os diferentes discursos nacionais e a ideia de lusofonia. 
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Diante disso, no que tange à questão de “status” conferido pela língua, 

recorremos a CALVET (2007), ao afirmar ser “a etiqueta linguística exatamente 

o registro da diversidade da linguagem de um povo”. Assim, estudar a história 

de um povo, é também procurar entender as mudanças linguísticas sofridas ao 

longo do tempo, é também uma forma de estudar a história de uma 

comunidade, considerando-se sua organização sociocultural e suas relações 

com a sociedade globalizada.  

Para dar conta de compreender mais a fundo o tratamento dado a essa 

questão também serão usados os estudos de Stuart Hall (2006) e Zygmunt 

Bauman (2005) sobre a construção da identidade na pós-modernidade. 

Segundo Hall, a contemporaneidade nos apresenta um sujeito sem identidade 

permanente ou fixa, um sujeito que é “formado e transformado continuamente 

em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam.” (2006, p.13).  

Por essa razão é que a valorização e a preservação dessa língua não 

deve apenas ser objeto de estudo do meio acadêmico; deve ser abordada 

entre os indivíduos da comunidade que a falam, em especial adolescentes e 

jovens, uma vez que são eles os que percebem a sua importância ou não, o 

seu significado sociocultural e a pertença identitária entre os vários falantes. 

Está nessa geração a missão de perpetuar e manter acesa a paixão e o 

respeito por esta língua que é nossa. 

Assim, o objetivo geral desse trabalho, é verificar o que pensam os 

jovens sobre a Língua Portuguesa, em sua amplitude sócio-geográfica; sobre a 

importância que eles conferem a ela, não só com relação ao seu bom uso, mas 

também à língua como fator de identidade e ascensão social. E a partir daí, 
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propor, aos professores do Ensino Médio, uma prática didático-pedagógica, 

para trabalhar as questões da cultura afro-brasileira e abordar o tema das 

variedades linguísticas. 

Para delimitarmos a pesquisa, escolhemos 02 grupos sociais distintos de 

alunos: jovens do ensino médio brasileiro, com idades entre 16 e 18 anos, 

estudantes de duas escolas de perfis socioeconômicos também diferentes. Um 

grupo de alunos é de escola particular localizado em um bairro de classe média 

alta e o outro grupo é de uma escola pública, localizada em um bairro da 

periferia de São Paulo.   

Para verificar e, posteriormente, proceder ao cotejo das percepções 

sobre as noções de Língua e de Lusofonia, desses jovens, propusemos, num 

primeiro momento, assistirem e, em seguida, comentar e debater o 

documentário Língua – Vidas em Português.  O documentário, que tem a 

direção de Victor Lopes, moçambicano criado em Portugal e radicado no Brasil 

há mais de 25 anos, foi filmado em 2001 e lançado no Brasil em 2004.  A 

produção cinematográfica contou com a participação de usuários “comuns” da 

língua Portuguesa residentes em diferentes espaços: no Brasil, em Portugal, 

em Moçambique, em Angola, no Japão e na Índia, além de personalidades 

como José Saramago (escritor português), Mia Couto (escritor moçambicano), 

João Ubaldo Ribeiro (escritor brasileiro), Martinho da Vila (compositor e cantor 

brasileiro) e Teresa Salgueiro (integrante do Grupo Madredeus). O 

documentário busca destacar a riqueza, as particularidades e a diversidade 

que constitui a Língua Portuguesa e os elementos culturais por ela 

representados em várias partes do globo, fazendo, de certa forma, uma 

homenagem a essa língua que se espalhou pelo mundo, transformando-se e 
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adquirindo especificidades em cada continente onde é falada. No documentário, o 

termo Lusofonia é, explicitamente, usado como referência aos países que têm a 

língua Portuguesa como língua oficial. Além disso, há uma percepção da 

dimensão assumida pela língua no século XXI, que entende as identidades 

como socialmente construídas, linguisticamente influenciadas e culturalmente 

determinadas.  

  Após assistir ao filme, os alunos, de ambos os grupos, cada um em seu 

espaço escolar, comentaram e discutiram entre si e com o professor diferentes 

questões abordadas no documentário. Em seguida, responderam a um 

questionário (anexo 2) abordando aspectos sociais, geográficos e identitários e 

algumas questões pontuais tratadas no filme.  

Quanto aos procedimentos de pesquisa, foram usados os métodos 

qualitativos, ao estimular os entrevistados a pensar e falar livremente sobre o 

tema, aceitando que o comportamento humano é o reflexo de diversos fatores, 

internos e externos que atuam sobre as pessoas, gerando determinados 

resultados e levando em conta que o ser humano não é um ser passivo, mas 

sim alguém que, continuamente, interpreta o mundo em que vive  

Além disso, por meio de questões, serão delimitados alguns pontos 

sobre os quais se pretende refletir com a execução desta pesquisa, no que se 

refere à língua dentro de um contexto social da comunidade que a fala, 

identificando, entre os integrantes dos grupos, a relevância, ou não, das 

diferenças sociais na importância dada ao bom uso da língua. 

 Antes e depois da exibição do documentário, foram apresentadas aos 

jovens entrevistados algumas questões abordando temas como Lusofonia e 
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identidade línguistica. No entanto, para a elaboração desta pesquisa foram 

focalizadas algumas questões 

 1 - O que sabem do termo Lusofonia? 

2 - Que experiências ou expectativas têm os jovens em relação ao contato com 

pessoas e países de outras diferentes culturas? 

 3 – Qual a importância da língua Portuguesa no contexto mundial? 

4 – Orgulham-se por falar português e pertencer a uma comunidade lusófona?   

6 – Entendem a língua como um construtor da própria identidade? 

Por meio das respostas a estas e questões, procurou-se refletir sobre a 

seguinte pergunta: como a atual geração pode contribuir para a valorização e 

preservação da lingua, levando em conta seu aspecto dinâmico? 

 Assim, para se atingir tal objetivo esta tese encontra-se organizada em 

três capítulos.  

 O capítulo 01, LÍNGUA E IDENTIDADE, ao trabalhar com esses 

conceitos, centra-se numa das crises de identidade vivenciadas na pós-

modernidade, a crise linguística. A reflexão a respeito dessa temática se 

justifica por se entender que é preciso problematizar questões que são 

essenciais para a compreensão de que a língua de uma nação não pode se 

constituir em um instrumento de identidade fixa de um povo, principalmente, 

quando se entende língua como fenômeno social. 

No capítulo 02, LÍNGUA – VIDAS EM PORTUGUÊS – MARCAS DA 

LUSOFONIA, aborda-se o conceito de Lusofonia para, em seguida, tratar da 

visão dialógica que lhe é inerente. Antes, porém, trazem-se considerações 

sobre o documentário que serviu como elemento motivador para o trabalho 

com e dos alunos. O filme LÍNGUA – VIDAS EM PORTUGUÊS trata da 
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presença da língua Portuguesa em diferentes continentes, em contextos 

culturais muito diversos (Portugal, Moçambique, Índia, Brasil, França, Japão), 

e, portanto, de sua diferenciação, uma vez que ela foi sendo reinventada 

centenas de vezes por colonizadores, imigrantes, e pelo próprio falante da 

língua, que a reinventa cotidianamente. 

O Capítulo 03, intitulado ANÁLISE CONSTRATIVA – PERCEPÇÕES DA 

LUSOFONIA apresenta o perfil das escolas dos grupos participantes e a 

análise e discussão das respostas obtidas no questionário respondido pelos 

dois grupos focalizados. 

Nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, comenta-se sobre a inserção da 

Literatura Africana em Língua Portuguesa no conteúdo programático das aulas 

do Ensino Médio, da presença (ou não presença) de noções sobre aspectos da 

Lusofonia  em material didático e, ainda, a percepção de professores que estão 

vivenciando estas experiências, envolvidos neste  processo,  cujo   objeto 

principal  foi pensar o jovem falante de língua Portuguesa em seu contexto 

social e escolar, e a importância que ele dá  a sua  língua materna, no caso, o 

português.  

Em seguida, além das referências, este volume incorpora, em Anexos, 

depoimentos dos professores envolvidos no processo, o questionário 

sociodemográfico dos alunos participantes e algumas das respostas às 

perguntas propostas. 

Assim, compreender, através dessas percepções, que a língua como   

expressão de uma dada sociedade, representa este sujeito histórico e social, 

que não se estabilizou em uma dimensão linguística fixa, mas assimila as 

singularidades presentes em cada espaço social e geográfico.  
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CAPÍTULO 01 

 

LINGUA E IDENTIDADE  

 

Nós temos sempre necessidade de pertencer a alguma coisa; e 
parece que a liberdade plena seria a de não pertencer a coisa 
nenhuma. Mas, como é que se pode não pertencer à língua 
que se aprendeu, à língua com que se comunica e com que se 
escreve?  (José Saramago em LÍNGUA: VIDAS EM 
PORTUGUES, 2004) 
 

 

Portugal, assim como outras nações romanizadas num processo de 

resistência, conseguiram adaptar o sistema de escrita latina para a sua língua 

materna, adotando novas formas de expressão verbal pela via do discurso 

escrito. A apropriação de uma língua imposta, diferente daquela falada 

anteriormente por determinado povo, tende a sofrer transformações intensas e 

até mesmo promover a construção de novos dialetos e idiomas. Cada grupo, a 

partir de seus saberes consolidados e no contato com outras civilizações, 

acaba por desenvolver uma dinâmica própria, elaborando uma forma de 

realização linguística.  

Para Fiorin (2004), a língua desvela uma determinada visão de mundo e 

pode ser considerada, portanto, a manifestação expressa de uma cultura, ao 

necessitar dela para lhe dar suporte – ao mesmo tempo em que é por meio da 

língua que a cultura se mostra. A língua, nesse sentido, ao revelar uma dada 

cultura e também por ela ser influenciada, confere, a uma nação um traço 

identitário.  

Língua e identidade nacional estão simultaneamente ligadas, tanto no 

que diz respeito à cultura quanto ao seu uso linguístico. Independente de não 

ser a proposta deste trabalho discutir a diferença entre o Português europeu e 
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o Português brasileiro, é certo que a nossa Língua é uma variedade do 

Português de Portugal, e por isso, nem mais ou menos inferior. Historicamente, 

as variedades Brasileira e Portuguesa tiveram uma evolução separada a partir 

do século XVI, por múltiplas razões, e apresentam hoje diferenças estruturais 

importantes, de ordem lexical, sintática, morfológica e fonética. Além disso, 

conforme a classe social e o nível escolar, a língua falada apresenta 

numerosas variantes.  

Para Mattoso Câmara, a língua liga-se intrinsecamente à cultura, que, 

por sua vez, não existe sem a socialização e sem a linguagem: “[...] 

funcionando na sociedade para a comunicação dos seus membros, a língua 

depende de toda cultura, pois tem de expressá-la a cada momento. É o 

resultado de uma cultura global.” (1977, p. 21). Assim é que, para Mattoso 

Câmara, a língua existe para difundir e conservar a cultura, e “não tem 

finalidade em si mesma” (1977, p. 21) a não ser “expressar a cultura para 

permitir a comunicação social” (1977, p. 21). 

No entanto, não há como ignorar ser a língua fator de unificação e 

criação de uma consciência nacional. Nesse sentido, os limites culturais e 

regionais estão interligados.  O confronto sobre a questão da língua, na 

verdade, é resultante da própria história do Brasil, quer dizer, a identidade 

brasileira é um reflexo da cultura portuguesa e de muitas outras culturas que se 

agregaram a ela.  

 

1.1 Um breve percurso da Língua Portuguesa  

 

A história da Língua Portuguesa tem seu início com as duas vertentes do 

Latim: o Clássico e o Vulgar. O Clássico era a variante de prestígio, usada pela 
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elite e pelos estudiosos, enquanto o Vulgar era a variante popular usado pela 

grande massa que não possuía escolarização nem status social.  Enquanto o 

Latim era considerado a língua da sabedoria, as línguas maternas eram 

tratadas como expressão de afetividade a ser cantada em trovas e versos nos 

momentos de reunião (CARVALHO, 2008, p. 84).  Com a ruína do Império 

Romano, o Latim Vulgar passou a ser adotado como idioma comum de povos 

diversos do domínio romano. Este uso resultou em modificações regionais do 

Latim, das quais surgiram as línguas Românicas, entre elas, o Português, 

Espanhol, Italiano e o Francês. 

Por sua vez, a Língua Portuguesa veio do Latim Vulgar introduzido pelos 

romanos, na Lusitânia, região localizada ao ocidente da Península Ibérica. Por 

volta de 218 a.C os romanos invadem a Península Ibérica, que era habitada 

por povos autóctones como: celtas, iberos, púnico-fenícios, lígures e gregos. 

Após essa invasão, o poder dos romanos e, consequentemente, do Latim 

passa a ser quase que predominante na região, que foi dividida em duas 

partes: Hispania Citerior (oriente) e Hispania Ulterior (ocidente). 

 

Fig. I Mapa da Região da Península Ibérica (www.letras.ufrj.br /laborhistorico) 
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Formou-se uma cultura citadina, mais desenvolvida economicamente, e 

mais isolada de Roma.  Nessa região, desenvolveu-se uma modalidade 

conservadora do Latim Vulgar, o Galego-Português. Diante dessa mescla entre 

romanos e os povos que já viviam na Península, o Latim fica cada vez mais 

distante do que era originalmente (CASTILHO, 2009, p. 06). 

Em 409, os povos germânicos chegam à Península atacando os romanos e 

dando origem ao reino da Gallaecia. Enquanto isso, o Latim vai passando por 

mais transformações, acrescentando à Língua Portuguesa a herança de nomes 

próprios e de lugares. 

Dando sequência à história, em 711, a Península foi invadida pelos 

árabes, estes contribuiram, principalmente com o desenvolvimento da ciência e 

da arte. A herança árabe contribuiu com a introdução de palavras para 

designar novos conhecimentos. A dinastia de origem árabe comandou por 

muito tempo até ser derrubada em 1117. Aos poucos, os Mouros foram sendo 

expulsos para o sul da Península, possibilitando a formação de Portugal e, 

mais tarde, a da Espanha. 

Os cristãos foram para o Sul da Península, para tomar a região dos 

Mouros. As regiões tomadas dos mouros pelos cristãos ficavam despovoadas, 

assim, os conquistadores cristãos as povoavam com pessoas vindas do Norte, 

difundindo ainda mais o Galego-Português por toda a parte central e meridional 

do território de Portugal.  

Portugal vai se consolidando cada vez mais até que o Rei D. Afonso III 

se instala em Lisboa, fazendo do lugar o centro cultural e político do país. 

Portugal e Galícia se separam e essa separação torna Portugal independente 

dando oportunidade para a fixação definitiva do português, solidificando a 
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unidade nacional. O Latim ficou restrito ao clérigo e a Língua Portuguesa 

tornou-se a língua oficial do território português (CASTILHO, 2009). No ano de 

1290, o rei de Portugal, D. Diniz, fundou a primeira Universidade em Coimbra, 

decretando o uso obrigatório da Língua Portuguesa em seu condado. 

1.2 A Língua Portuguesa no Brasil  

Entre os séculos XV e XVI tem início o período das grandes navegações 

e da colonização Portuguesa. É nesse tempo que a Língua Portuguesa chega 

ao Brasil. Aqui, tomou a sua forma na complexa interação entre a língua do 

colonizador e, portanto, a língua do poder e do prestígio, as numerosas línguas 

indígenas brasileiras e as também numerosas línguas africanas chegadas pelo 

tráfico negreiro e, finalmente as línguas dos que emigraram para o Brasil da 

Europa e da Ásia, sobretudo a partir de meados do século XIX.  

As línguas do ramo tupi eram faladas pela maioria da população e 

serviam para facilitar a comunicação entre índios de tribos diferentes, entre 

índios e portugueses e seus descendentes.  Logo se juntam a elas as línguas 

africanas que vieram para o nosso país com os escravos nos navios negreiros. 

Com relação a essas outras linguas já praticadas no Brasil, a Língua 

Portuguesa efetivamente era usada apenas em documentos oficiais e praticada 

pelas pessoas que estavam ligadas a administração da colônia. “É possível 

observar tanto a contribuição dos índios na formação do vocabulário quanto da 

cultura negra. Os negros que aqui chegavam, ao se apropriarem do português, 

imprimiam modificações no modo de construírem as frases expressas”. 

(CARVALHO, 2008, p.87) 
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O grande número de Portugueses que chegavam ao Brasil, aliado à 

proibição do idioma tupi, nas escolas, por Marquês de Pombal, que na época 

era ministro de Dom José I, fez com que predominasse cada vez mais a Língua 

Portuguesa. Em seguida, a chegada da família real ao Brasil, devido a Guerra 

com a França, contribuiu para tornar a Língua Portuguesa a Língua Oficial do 

Brasil. Alguns fatos históricos contribuiram para isso como a oficialização do 

Rio de Janeiro como capital do império, a criação da imprensa e da Biblioteca 

nacional, mudando o quadro cultural brasileiro, e também a grande circulação 

da Língua Portuguesa tanto escrita quanto falada, a partir do momento em que 

professores passaram a ensinar a ler e a escrever usando a gramática da 

língua nacional. Outro fato importante desse período foi a chegada de 

imigrantes ao país trazidos pelo governo para trabalharem aqui e ajudarem no 

desenvolvimento da nação, e novamente temos várias línguas convivendo 

entre si. No entanto, as línguas indígenas e africanas eram consideradas 

inferiores, assim como, em menor proporção, a língua dos imigrantes, sendo, 

portanto, incentivado o uso da língua nacional. Dos princípios da colonização 

até 1808, e daí por diante, com intensidade cada vez maior, se notava a 

dualidade linguística entre a nata social, de brancos e mestiços que 

ascenderam, e a plebe, descendente dos índios, negros e mestiços da colônia. 

(SILVA NETO, 1963, p.88-89). 

A dualidade que marcou a história da Língua Portuguesa no Brasil se 

reflete até hoje. As pessoas que viviam nos grandes centros urbanos eram 

influenciadas linguisticamente pela elite. Já as pessoas que viviam mais 

afastadas, no interior do país, adquiriam a língua em situações precárias. 
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Essas duas práticas da língua, também foram observadas no decorrer 

desta pesquisa. Ainda que houvesse uma semelhança entre os grupos 

pesquisados - jovens cada qual com seu sonho e com objetivo de alcançá-lo -

um deles apresentava um maior domínio da norma culta, proposta pelas 

escolas, pelos meios de comunicação e pela condição socio-econômica mais 

favorecida, o outro, expressava-se na modalidade utilizada pela população 

mais carente, que não teve a mesma possibilidade educacional que a outra. No 

entanto, os dois grupos utilizam-se da mesma língua, como traço identitário, 

capaz de estabelecer solidamente comunicação entre os membros de um 

grupo (SILVA NETO, p. 224) 

No Brasil, assim como as relações de poder, por meio da imposição de 

uma língua oral e escrita idealizada, se efetivam no percurso da história, todo 

saber linguístico constituído nas terras brasileiras se consolidou a partir das 

várias línguas faladas no país.  

Consequentemente, a consolidação da língua escrita significou, ainda, a 

busca da afirmação identitária do povo brasileiro. Assim, os conceitos de 

Língua, Cultura e Identidade estão intrinsecamente ligados, uma vez que é por 

meio da língua que uma cultura se constroi e se multiplica, e é por meio delas 

que ocorrem os processos de identificação, em um movimento ininterrupto de 

transformações dos seres humanos, estes sociais e plurais desde o 

nascimento. 

 

1.3   Língua e Identidade  

As marcas linguísticas pertinentes a cada nação são fenômenos 

culturais responsáveis por afetar o modo de existência de uma cultura, 
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revelando “facetas identitárias atinentes à supranacionalidade, à nacionalidade, 

à regionalidade e à localidade, constituindo elementos para o conceito de 

realidade social marcado pela unidade e pela diferença” (BRITO e MARTINS, 

2004) 

A cultura é compreendida como um conjunto de valores reconhecido 

pela sociedade e transmitido de geração em geração, “com raízes históricas a 

respeito do que é experienciado e representado como forma de conhecimento, 

intra, inter e extra grupos sociais” (SILVEIRA, 2006, p. 119). Falar uma língua, 

portanto, não diz respeito simplesmente ao fato de cidadãos se comunicarem e 

expressarem seus pensamentos: ao utilizarem a língua, os falantes emitem 

signos com significados e significantes nos quais estão integrados os valores e 

princípios de uma cultura nacional. 

A espécie humana, ao estabelecer-se em grupos tribais, objetivava 

reforçar a ilusão de supremacia de uma determinada tribo em relação à outra. 

Cada tribo criou uma mitologia, uma história, a fim de garantir “a lealdade a 

uma determinada ecologia e moralidade” sem se preocupar em conhecer a 

fundo as outras tribos; elas, as tribos tidas como rivais, transformaram-se na 

projeção de identidades denominadas negativas, “contraparte necessária, se 

bem que sumamente incômoda, das identidades positivas” (ERIKSON, 1976, p. 

40). 

Bauman (2005, p. 28) aponta que a identidade nacional, moldada pelo 

Estado, tinha como propósito estabelecer a fronteira entre o “nós” e o “eles”; as 

supremas cortes aplicavam sentenças sem direito à apelação sobre as 

reivindicações de identidades litigantes. 
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Diante dessas considerações, uma nação não é apenas uma entidade 

política, mas algo que produz sentido, simbolizando um sistema de 

representações identitárias e culturais. As pessoas não são meros cidadãos 

legais que compõem uma nação: elas participam assiduamente da ideia dessa 

nação, “tal como representada em sua cultura nacional” (HALL, 2006, p. 49). 

Uma vez que, conforme Brito e Martins (2004, p. 72-74), a ideia de 

nação presume a convivência de diversificados grupos étnicos e sociais que 

geram a misturas de etnias, de religiões, de línguas, de mitos, de costumes, de 

crenças e de tradições, a sociedade constitui-se como grupos sociais vários, 

cuja diversidade de crenças e valores está sempre em conflito, quando se leva 

em conta que, pela diversidade e adversidades entre seus membros, “uma 

cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural, para representá-los 

todos como pertencentes à mesma e grande família nacional” (HALL, 2005, p. 

59).  

Desse modo, ao longo da vida, indentificamo-nos ou nos estranhamos 

com várias identidades ao nosso redor; negociamos com elas, transitamos 

entre uma e outra, uma vez que não são fixas e estão em constante 

movimento. Bauman (2005, p. 18-19) complementa, explicando que,  

Em nossa época líquido-moderna, o mundo em nossa volta 

está repartido em fragmentos mal coordenados, enquanto as 

nossas existências individuais são fatiadas numa sucessão de 

episódios fragilmente conectados. Poucos de nós, se é que 

alguém, são capazes de evitar a passagem por mais de uma 

“comunidade de idéias e princípios”, sejam genuínas ou 

supostas, bem-integradas ou efêmeras, de modo que a maioria 

tem problemas em resolver [...] Poucos de nós, se é que 

alguém, são expostos a apenas uma “comunidade de idéias e 

princípios” de cada vez, de modo que a maioria tem problemas 

semelhantes com a questão da l’ipséit (a coerência daquilo que 
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nos distingue como pessoas, o que quer que seja). (BAUMAN, 

2005, p. 18-19.)  

 

Além disso, todos os indivíduos, como seres sociais, são suscetíveis a 

mudanças, haja vista conviverem em um mundo marcado pela pluralidade e 

pela fragmentação. Não há mais uma identidade única, mas uma “rede de 

conexões”, como coloca Bauman (2005). Uma rede da qual cada indivíduo faz 

parte. No entanto, as diferenças identitárias “não são suficientemente 

importantes para impedir a fidelidade a uma totalidade mais ampla que está 

pronta a abraçar e abrigar todas essas diferenças e todos os seus portadores”.  

No universo contemporâneo, tem sido bastante comum que falantes da 

Língua Portuguesa se coloquem num espaço geográfico designado como 

lusofonia, em que o português é a língua nacional.  Assim, por exemplo, para 

Fiorin (2006),  

A Lusofonia é o espaço dos que falam o português. Entretanto, 

como a língua não tem meramente uma função instrumentlal 

de servir a comunicação, a lusofonia não pode ser pensada 

simplesmente como um espaço de usuários do português. 

Tendo a língua uma função simbólica e um papel político, a 

lusofonia tem que ser analisada como um espaço simbólico e 

político. (FIORIN, 2006, p.250) 

 

Nessa perspectiva, pensando nos países da Comunidade Lusófona, nos 

apoiamos no que elucida Hall (2005, p. 58), ao declarar que “deve-se ter em 

mente três princípios responsáveis por constituir uma ‘comunidade imaginada’: 

as memórias do passado; o desejo por viver em conjunto e a perpetuação da 

herança”. Tais fatores, aludem à relação histórica de Portugal com suas ex-

colônias.  O “desejo por viver em conjunto” reproduz a intenção do colonizador 
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em dar continuidade à relação entre esses países que têm a língua como 

identificador comum, e “a perpetuação da herança” propõe o fortalecimento da 

língua Portuguesa. 

 Os sujeitos dessas comunidades representam um papel social, e o que 

os insere neste contexto cultural é, também, a sua etnia – características de 

língua, religião, costumes, tradições, sentimentos de lugar – partilhado por um 

povo. Uma determinada língua é a representação de um dado povo e está 

fortemente imbricada à sua cultura. 

Assim, na língua de uma comunidade há um padrão, um conjunto de 

normas de que cada falante se utiliza para interagir socialmente em seus 

enunciados. Enxerga-se essa identidade pelos filtros de uma língua, uma vez 

que as ações discursivas estão na esteira da língua em uso, como 

representação do pensamento. 

A língua, por sua vez, não tem, como único propósito, comunicar 

informações ou expressar ideias, ela presta-se também para expressar a 

identidade individual e social do sujeito. Há todo um conjunto de atitudes e 

sentimentos dos falantes para com sua língua. É essa interação de cada um 

com a língua que torna possível saber muito sobre cada falante. Visto assim, 

há uma relação intrínseca entre a maneira como uma pessoa se expressa 

linguisticamente e a forma como age socialmente. 

Todavia, falar em identidade nacional é, também, falar de identidade 

linguística, posto que, desde o século passado, vimos surgir uma definição de 

língua imbricada na definição de povo, país, nação; por isso, hoje, a língua é, 

por assim dizer, o estandarte de uma nação, uma questão sociológica e 

política. A língua tem essa força de ser uma bandeira política, mas, querendo 
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ou não, a própria língua está mudando e agregando valores o tempo todo em 

qualquer lugar. 

Esse processo de fragmentação da identidade linguística é uma marca 

do sujeito moderno inserido no contexto da globalização. Esse sujeito, que 

antes se sentia único, sofre uma crise geral de identidade e de pertencimento 

ao longo desse processo de construção da Modernidade, de maneira que o 

nosso “eu” está em constante transformação, passando eternamente por 

processos de identificação. Assim também estão as línguas. 

 Com efeito, com o advento da globalização, estamos presenciando a 

assimilação de vários idiomas e culturas, numa velocidade incontrolável e 

nossa identidade se tornando cada vez mais múltipla. Não se é mais um 

produto acabado; no que se refere à língua e cultura, somos e continuaremos a 

ser seres em construção.  

Para Bakhtin (1997), cada palavra, cada expressão, por mais simples 

que seja, carrega essa síntese dialética, fazendo parte de uma arena de 

confrontos em um cruzamento de vozes que representam posições ideológicas. 

Afinal, a língua é dialógica e complexa, pois nela se imprimem, historicamente 

e pelo uso, as relações dialógicas dos discursos.  

A língua “integra vasto conjunto de palavras com as quais encenamos a 

relação entre o mesmo e o outro, entre nós e os outros, para expressar 

pertenças e identidades” (MARTINS, 2006, p.53).  

 Assim, como para Fernando Pessoa, a língua é nossa pátria, a origem 

de tudo, quando temos com ela o primeiro contato, passamos a pensar por ela, 

a nos comunicar por ela.  É essa língua que fará de nós sujeitos únicos em 

nossa dispersão pelo mundo.   
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 É esta identidade linguística que garante ao indivíduo uma referência na 

sociedade, sendo responsável pela estabilização e localização do homem no 

espaço em que ele está inserido. A contemporaneidade nos apresenta um 

sujeito, que é, para Stuart Hall, “formado e transformado continuamente em 

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam. ” (HALL, 2006, p.13) 

 Segundo Hall (2005), a identidade se constrói historicamente e não por 

meio biológico, pois, para ele, com o decorrer do desenvolvimento individual, o 

sujeito adquire identidades diferentes, que não são unificadas. Para ele, somos 

compostos de identidades contraditórias, que agem de maneiras diferentes 

conforme o contexto. 

Retornando a Bakhtin (2000, p. 55), “nossa individualidade não teria 

existência se o outro não a criasse”, ou seja, somos considerados únicos ou 

diferentes, a partir de um modelo estabelecido. Somos seres marcados por 

papéis, pela bagagem que carregamos conosco, pelos bens que adquirimos, 

pelos nomes que nos dão, pelas situações públicas que permeiam a segurança 

da nossa identidade.  

Clément Rosset, filósofo francês contemporâneo, aponta algumas 

características que garantem a identidade de um indivíduo: 

O que garante a identidade é e sempre foi um ato público: uma 

certidão de nascimento, uma carteira de identidade... A pessoa 

humana, concebida como singularidade só é assim perceptível 

a ela mesma como ‘pessoa moral’ [...] Isto quer dizer que a 

pessoa humana só existe no papel em todos os sentidos da 

expressão... [...] (ROSSET, 2008, p. 110) 
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Assim, o meio social em que estamos inseridos é o que determina 

nossos discursos e organiza nossa expressão. Como tal, a palavra e o 

enunciado tornam-se o material da vida social. Assim, entendemos por 

“expressão tudo aquilo que, tendo se formado e determinado de alguma 

maneira no psiquismo do indivíduo, exterioriza-se objetivamente para outrem 

com a ajuda de algum código de signos exteriores”. (BAKHTIN, 1997, p.111). 

 Desse modo, a língua é constituinte da identidade nacional de cada 

falante, tanto em âmbito cultural quanto social. Todavia, uma teoria convincente 

da linguagem e da comunicação linguística deve levar em conta e explicar as 

diversas características que se encontram fora das palavras e em contextos 

sociais específicos que influenciam seu significado. E assim como variedades 

da língua convivem num mesmo espaço nacional-geográfico, diferentes nações 

podem falar a mesma língua, repartir identidades e compartilhar aquela que é 

uma relevante representação da vida: a linguagem. (Cf. NEVES, 2008). 

É fato que toda a criação e continuidade cultural está atrelada a uma 

comunidade linguística e, portanto, qualquer que seja o destino político e 

linguístico dos países pertencentes à comunidade lusófona, é em português 

que se continuará a imaginar cada espaço. Isto porque somos ligados por 

traços de identidade linguística e pelo sentimento de que pertencemos a uma 

determinada comunidade cujos códigos da linguagem determinam todo o 

processo comunicacional, seja ele de caráter social, geográfico ou político. 

Portanto, os falantes de uma língua compartilham mais que a língua; 

compartilham um fazer discursivo em um mesmo sentimento de nacionalidade. 

A língua, como especificidade de um povo, mostra o seu pensamento e 

revela sua visão do mundo. Assim, em todas as circunstâncias, e 
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independentemente de seu nível escolar, o homem pensa primeiro na língua 

que fala e é por meio dela que transmite seu pensamento. E negar-lhe a 

possibilidade de expressão pela língua falada na sociedade - porque não 

corresponde à língua oficial – é limitar o pensamento humano, é perder a sua 

experiência de mundo e é diminuir sua capacidade de conviver em harmonia 

com o mundo, físico e humano e desenvolver-se. Assim, a língua que não 

permite a completa expressão do pensamento do homem não é representativa 

da sociedade a que ele pertence. Ela reflete a organização social, introduz as 

noções de luta de classe, vai além dos conteúdos linguísticos e culturais para 

utilizá-los no discurso como prova da dialética social, na qual a classe 

dominante simula um abandono da sua hegemonia para associar-se à 

democracia popular compartilhando com o povo os valores linguísticos e 

culturais.  

Assim, o homem é simultaneamente criador e produtor da cultura a qual 

pertence, por isso, não se poder dizer, efetivamente, por exemplo, o que é uma 

cultura brasileira, uma cultura moçambicana, uma cultura timorense ou uma 

identidade nacional. Há de se dizer apenas que ser cidadão é cumprir suas 

funções básicas; é permitir ao povo pensar, expressar-se, integrar-se na 

sociedade. 

É nesse contexto de vozes sociais e históricas que se constrói a ilusão 

do pertencimento. Nesse sentido, o pensamento de Bakhtin de que “todas as 

palavras e formas que povoam a linguagem são vozes sociais e históricas” 

(1999, p. 100-106) é pertinente. É impossível pensar o homem sem levar em 

conta as relações com o outro, em um processo dialógico, que é o princípio 

constitutivo da linguagem (BAKHTIN, 1997, p.188). 
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De fato, para Bakhtin, qualquer monologismo e ou neutralidade da 

língua, não existe, uma vez que esta reflete as relações dialógicas dos 

enunciados: “o centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, não 

é interior, mas exterior: está situado no meio social que envolve o indivíduo” 

(1997, p.191). A língua, em seu uso prático, está vinculada a um conteúdo 

ideológico, seus signos são variáveis e flexíveis e apresentam um caráter 

mutável, histórico e polissêmico. Assim, é no contato entre a língua e a 

realidade concreta que a palavra pode expressar um juízo de valor, uma 

significação, uma expressividade. 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como 

pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente 

o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra 

serve de expressão de um em relação ao outro. Através da 

palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última 

análise, em relação à coletividade. [...] A palavra é o território 

comum do locutor e do interlocutor. (BAKHTIN, 1997, p.113) 

 

O homem contemporâneo, do século XXI, está em constante 

questionamento no que se refere a diversas áreas sociais como: classe, 

gênero, nacionalidade e língua. Isso porque se entende que os sujeitos se 

constroem a partir da contribuição das identidades culturais; que nascem do 

sentido de pertencimento a culturas e línguas. E, sendo o homem sujeito 

histórico e social, este não pode se apropriar de um instrumento linguístico sob 

uma forma fixa, padrão, sem nenhuma flexibilidade, e tomá-lo como símbolo de 

identidade nacional, sem considerar as singularidades presentes nos diferentes 

espaços geográficos e sociais.  
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Assim, estudar as questões linguísticas é compreender que as pessoas 

vivas falam uma língua, utilizam-na em diversas instâncias sociais, com 

diferentes intenções sócio-comunicativas. Tal definição nos leva ao conceito do 

homem contemporâneo de Stuart Hall (2000). Para ele, a identidade do homem 

atual não é única, mas sim constituída de várias e não apenas uma, e que tais 

identidades são muito mais efêmeras que estáveis.  

A partir disso, entende-se a mudança como algo pertencente à 

singularidade do homem e da sociedade, assim como a língua que não para e 

está sempre em evolução. Os atos de linguagem possibilitam ao homem se 

constituir e se perceber diferente. Isso porque “faz parte do sujeito, em sua 

diferença, a unidade para identificar-se, assim como também faz desse mesmo 

sujeito - o da modernidade e o da contemporaneidade - ter de referir-se a uma 

pátria para ter uma identidade nacional” (ORLANDI, 2004, p.131). 

 Assim como para Saussure (1997), que afirma não poder considerar 

apenas o material concreto do signo, é preciso atentar, também, para o 

contexto e a historicidade dos signos; não se pode impor uma identidade 

linguística, uma vez que não existe a valorização de uma em detrimento de 

outra, transformando a língua em um objeto de hierarquização, no qual 

somente uma é valorizada.  

A nacionalidade é uma identidade construída por um espaço que tem 

uma história, seus mitos e heróis, e, sem questionamentos, uma língua. Essa 

língua não é necessariamente a fronteira entre uma nação e outra, pois ela 

está além das fronteiras territoriais, como se pode observar nas diásporas e 

nos grupos de migrantes, que não se definem pelo território que ocupam, mas, 

sobretudo, por sua dispersão.  
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O sentimento de pertencer a uma determinada identidade linguística 

está entre os princípios de territorialidade ou o de personalidade (CALVET, 

2007), ou seja, do dever à língua imposta pelo Estado ou do direito à língua 

escolhida por uma determinada comunidade. Assim, uma língua existe desde 

que pessoas se compreendam e se identifiquem graças a ela. 

Em síntese, a substância da língua é constituída pela interação verbal 

entre falantes. E o homem, como foi dito, é um ser histórico e social, sendo a 

linguagem a sua representação concreta. 

 O diálogo das linguagens vai além do diálogo das forças sociais, mas é 

também o diálogo dos tempos, das épocas, dos dias, daquilo que morre, vive, 

nasce; aqui a coexistência e a evolução se fundem conjuntamente na unidade 

concreta e indissolúvel de uma diversidade contraditória e de linguagens 

diversas (CALVET, 2007, p.161). 

Os falantes, ao interagirem verbalmente, utilizam signos tradutores de 

suas experiências vividas, manifestando posicionamentos sociais. Portanto, a 

linguística deve também abrir suas portas para focalizar a articulação entre o 

linguístico e o social, buscando enfatizar as relações entre a linguagem e a 

ideologia. Assim, a linguagem, enquanto discurso, não compreende somente 

uma cadeia de signos que serve apenas como instrumento de comunicação e 

suporte de pensamento, mas também um lugar privilegiado de manifestações 

ideológicas (BRANDÃO, 2004). 

O processo de construção discursiva, por sua vez, incorpora em seu 

seio conflitos e confrontos ideológicos vigentes na sociedade. Assim sendo, o 

estudo da linguagem não pode ser desassociado das condições histórico-

sociais responsáveis por produzir o discurso.  
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De acordo com Bakhtin, a língua nos possibilita a comunicação e por 

meio dela a construção de identidades, cultura e ideologia: 

 

[...] todas as esferas da atividade humana, por mais variadas 

que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da 

língua. Não é de se surpreender que o caráter e os modos 

dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas 

da atividade humana, o que não contradiz a unidade nacional 

de uma língua (2003, p.261). 

 

E por ser uma unidade nacional, a língua é um dos construtores para a 

noção de identidade, uma vez que os falantes, dentro da esfera coletiva, a 

sentem em toda sua plenitude regional, histórica e social, e  é exatamente por 

isso que uma identidade nacional vai se construindo através do tempo, pois 

leva em conta a convivência de diferentes grupos étnicos e sociais; “ademais, 

há a inclusão de misturas de religiões, línguas, mitos, crenças e tradições que 

auxiliam no processo de construção de uma identidade cultural e, 

consequentemente, nacional” Por essa razão, a língua Portuguesa constrói a 

sua própria história nos espaços em que é utilizada, estando longe de poder 

ser tratada como um idioma uniforme (cf. Brito, 2013). 

Isto porque a nossa identidade vai se deslocando ao longo da vida, de 

acordo com os contextos sociais ou geográficos nos quais estamos inseridos. 

Por isso, assim como a língua é viva e sofre transformações, a identidade não 

é um traço pronto, acabado, ela é, também, um processo em andamento, haja 

vista estar inserida na teia das relações sociais. Língua e identidade fazem 

parte da cultura de um povo, uma vez que pertencem a um povo. 
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CAPÍTULO 2 

 

LÍNGUA - VIDAS EM PORTUGUÊS E A MARCA DA LUSOFONIA 

  

[…] os atlânticos a atravessar já os atravessámos em 
todos os sentidos. A lusofonia, como música apropriada a 
essa comunidade, está connosco pelo mundo repartida. 
A nossa luta deve consistir apenas em não perder de 
vista aquilo que já existe, e em não nos perdermos de 
vista, face àquilo que já existe.  

(LOURENÇO, 1999, p.166) 
 

 
 

2.1 O DOCUMENTÁRIO LÍNGUA – VIDAS EM PORTUGUÊS 

 

 

 

  

 

Todas as noites mais de 200 milhões de 

pessoas sonham em Português e estas são 

algumas delas. (Língua - Vidas em Português, 

2004)  

 

     

 

 
 
Fig. III capa do DVD do documentário Língua – vidas em português 

 

Língua - vidas em Português é uma realização de 2001, lançada no 

Brasil em 2004, dirigida por Víctor Lopes, moçambicano criado em Portugal e 

radicado no Brasil há mais de 25 anos. O documentário traz a participação de 

diversos usuários da língua Portuguesa residentes no Brasil, em Portugal, em 
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Moçambique, em Angola, no Japão e na Índia. Além disso, há depoimentos de 

personalidades do mundo artístico-cultural, como José Saramago (escritor 

português), Mia Couto (escritor moçambicano), João Ubaldo Ribeiro (escritor 

brasileiro), Martinho da Vila (compositor e cantor brasileiro) e Teresa Salgueiro 

(integrante do Grupo Madredeus).  

O documentário mostra como culturas distintas se combinam e 

coexistem, tendo como suporte a língua Portuguesa, com toda a grande 

variedade de sotaques, diversidade cultural e riqueza lexical. Trata-se de uma 

homenagem a essa língua que se espalhou pelo globo, transformando-se em 

cada continente e adaptando-se às especificidades que caracterizam a realidade 

linguística de mais de 200 milhões de falantes no mundo. Nas palavras de Mia 

Couto,  

 
A Língua Portuguesa é uma das línguas 
europeias com maior vivacidade, com 
maior dinamismo, Não por causa de 
nenhuma essência especial Portuguesa, 
mas por uma razão histórica que 
aconteceu no Brasil, em que Portugal 
deu origem a um filho que ficou maior 
que o próprio pai.   
 
(Mia Couto em Língua - Vidas em 
Português, 2004, cena 4). 

Fig.IV Mia Couto em Documentário 

 

Mia Couto observa que o português, como todas as línguas vivas, é 

dinâmico e eficaz, capaz de introduzir e receber tonalidades e variações que a 

enriquecem, não só do ponto de vista linguístico, mas também do cultural, 

possibilitando eficientemente o trânsito entre as diversas línguas e culturas dos 

lugares onde se estabeleceu como língua oficial, língua materna ou de uso.  
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O título do documentário já é, em si mesmo, evidência de que se 

pretende mostrar falantes do português, inseridos em sua intimidade 

linguística, tão diferentes e distantes geograficamente, mas, ao mesmo tempo, 

tão similares e próximos linguisticamente. Pertencendo ao gênero 

“documentário”, também fica clara a intenção de traçar um perfil da realidade 

por meio de flagrantes do dia-a-dia, depoimentos e imagens sugestivas. 

Pela seleção das imagens é possível perceber a memória constitutiva da 

língua. Em cada país abordado podem-se ver os entrevistados convidados a 

dar seus depoimentos e o fazem em português, apontando a intimidade que 

têm com a língua, o que pode ser sentido também pelo telespectador que 

também fala português.  Ao assistir ao documentário, podemos não conhecer 

as paisagens; no entanto, a língua cria uma espécie de “zona de conforto”, 

acentuada pela familiaridade que vai nos perseguindo. Observa-se no 

documentário, a força que a língua Portuguesa exerce no entrecruzar de 

culturas que com ela dialogaram|dialogam, seja no período colonial, seja na 

contemporaneidade. 

O filme se constrói por múltiplas tomadas de cena que vão revelando o 

cotidiano de algumas “vidas em português”. No Brasil, por exemplo, destaca-se 

a presença de ambulante vendedor de balas, também pastor evangélico, que, 

no interior de um ônibus, procura utilizar alguns termos e expressões 

caracterísitcos da modalidade culta da língua a fim de tentar sensibilizar 

eventuais “clientes”. A estranheza se dá pelo fato de usar fórmulas linguísticas 

que não se adéquam àquela situação. 

 Além disso, o documentário revela cenas do cotidiano dos países como 

a de ônibus lotados, da indiferença, de vendedores ambulantes, da mistura de   
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novas religiões, da música, dos botecos, dos encontros de intelectuais e das 

batucadas. Flagrantes de uma língua em uso, a qual é capaz de manifestar-se 

e adequar-se às mais diversas situações sociocomunicativas e em todas elas 

mostrar de seus falantes traços culturais. 

 

   Fig. V – Ambulante vendendo balas e evangelizando 
   em ônibus no Rio de Janeiro  

.   

  

 

 

                             

                            

  

Fig. VI - Culto Cristão em Moçambique                      Fig. VII Ambulantes em um Terminal de                   
                  ônibus no Rio de Janeiro 
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Fig.VIII - Ritual da Cultura Africana                              Fig. IX Encontros e batucadas em um Bar  
                                                                                     no Rio de Janeiro 

 

No Japão, brasileiros e japoneses se unem ao ritmo do samba, numa 

demosntração de cultura globalizada, que revela ser a música brasileira bem 

aceita pela juventude japonesa.  

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fig. X – Imigrantes e Japoneses em um bar ao som do samba 
 

Portugal aparece nas vozes dos vários entrevistados expostos no 

documentário como ponto de partida da riqueza linguístico-cultural disseminada 

pelo mundo, revelando “vidas em trânsito”.  
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Fig.XI – Cena de um Centro Comercial em Lisboa 

No documentário, em um shopping do centro de Lisboa, encontram-se, 

trabalhando, várias pessoas de diversos lugares como Índia, Japão, China, 

Angola, Moçambique, em um cruzamento de várias culturas.  

Quando entrei nesse centro não havia 
muitas pessoas, nem muitas lojas 
abertas, foi o único sítio em Lisboa que 
me alugaram uma loja. Passado um ano 
vieram mais africanos para discotecas, 
comidas africanas, depois surgiram os 
indianos e, entretanto, agora surgiram 
os chineses, para última vaga. Pronto, 
estamos todos aqui a viver bem.  

(Fátima, angolana, em Língua – Vidas 
em Português, cena 10) 

 
Fig. XII – Fátima, angolana, comerciante em Lisboa 

 

Deslocando-se para Goa, na Índia, o padeiro Rosario (fig. XII, abaixo) 

mesmo tendo tido uma educação em língua inglesa, diz que o português é uma 

boa e bela língua. Em suas palavras:  
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[...] meu pai e mãe falavam português, 
depois eu fui pra escolar e estudei 
português. Porque eu gostei falar 
português, boa língua, linda língua, eu 
amo falar português. Há algumas 
pessoas que falam Português em Goa... 
Eu falo Português, falo Inglês, falo 
Hindi, falo Arabic, mas nunca esqueci o 
Português, because is it was my mother 
tongue, previously, that little fellow is my 
son and I also want to teach him 
Portuguêse  
(Rosário, padeiro em Goa, em Língua – 
Vidas em Português, 2004, cena 1) 

Fig. XIII – Rosário, padeiro em GOA 

 

Também em Goa, Emiliano da Cruz, músico cuja percepção linguística 

do português se deu principalmente por meio da audição da música 

Portuguesa, transmitida pelas emissoras de rádio da cidade, procura 

reproduzir, em suas apresentações artísticas, músicas tipicamente 

portuguesas, reforçando esse traço cultural da região, grande atrativo para os 

turistas.  

.  
Fig.  XIV Emiliano, músico, cantando em um restaurante, para clientes                                                      

brasileiros 

 

Ao mostrar Moçambique, são focalizadas antigas construções - escolas, 

casas e hotéis - agora em estado precário, habitadas por inúmeras famílias. 
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                     Fig. XV Grande Hotel – Beira - Moçambique 

 

 

 

 

 

 

              Fig.XVI – Escola em Moçambique 

Ao assistir ao documentário, é nítida a percepção de como uma língua 

pode comunicar-se com tantas crenças e a partir dela estabelecer diversas 

realidades discursivas, sendo, ao mesmo tempo, fascinante e instigante. Além 

disso, a língua permite, ao interlocutor, construir sua imagem e a imagem do 

grupo linguístico ao qual pertence, como um meio particular de perceber os 

indivíduos em sociedade. 
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Notamos a língua e a cultura, contrastando para permitir ao usuário fazer 

um recorte ou uma leitura do mundo, tanto em um contexto de comunidade 

linguística quanto de um grupo social. A língua, portanto, como condição de 

relação humana, instaura realidades, versões (e visões) discursivas do mundo. 

Nas palavras de José Saramago, uma língua que “se tornou muito diversa: 

falamos a mesma língua, mas ela não é falada da mesma maneira”. É esta a 

diversidade linguística percebida no documentário a cada depoimento feito, nos 

diferentes espaços que a falam.  

O filme trata dessa pertença identitária que vai além da língua e passa 

pela cultura, pelo sentimento de uma identificação nacional, a partir do qual o 

falante se encontra, se constrói e se abriga. José Saramago declara ser a 

língua mais do que um mero instrumento de comunicação, pois se transforma 

em mina inesgotável de beleza e valor para construção de identidades 

culturais. 

Isto se este sujeito não se limitar ao agora e andar para trás, 
mas se ele começar desde o princípio, se ele puder ler os 
primitivos e os grandes cronistas e, depois, os grandes poetas. A 
língua passará, assim, a ser algo mais que um mero instrumento 
de comunicação, transformando-se numa, digamos, mina 
inesgotável de beleza e valor. Pensemos que são no nosso 
caso, oito séculos de pessoas a falar Português, a pensar em 
Português. Muita coisa se perdeu..., mas o que ficou da para 
passar a vida inteira mergulhado na Língua Portuguesa 
(Depoimento de José Saramago, Documentário LÍNGUA, 2004, 
cena 2) 

Para o escritor brasileiro João Ubaldo Ribeiro, estaríamos falando o latim 

vulgar até hoje se nossa língua, ao longo dos séculos, não assimilasse a 

interculturalidade dos seus espaços de convivência, em especial no português 

do Brasil: 
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Nós temos uma pluralidade de culturas 
e sub-culturas que Portugal não tem, 
pelo nosso tamanho e pela nossa 
história. Nós fomos colonizados por 
Portugal, mas recebemos vastas levas 
de povos de outra origem  
(João Ubaldo Ribeiro, em LÍNGUA: 
Vidas em Português, 2004, cena 8) 

 

 

  Fig.XVII – João Ubaldo - escritor 

 

João Ubaldo comenta, crítica e tecnicamente, muitas das alterações que 

o português brasileiro tem sofrido em função das dimensões geográficas do 

Brasil e das influências recebidas de outras culturas  

Hoje, nós estamos importando não só o vocabulário, mas nós 
estamos importando também a sintaxe da América, a maneira 
de pensar americana, a maneira de colocar o raciocino.... Hoje 
você encontra a composição do futuro, pelo menos na 
juventude, como se nosso futuro fosse composto. “Eu vou sair”, 
no lugar de “sairei” ... (João Ubaldo Ribeiro, Língua - vidas em 
português, 2004, cena 8) 

 

Língua: vidas em português incorpora mais uma ideia de Lusofonia na 

voz de Martinho da Vila, quando este diz que já andou por vários continentes, 

mas onde ele gosta mesmo de trafegar é nos países lusófonos. Isto porque, 

afirma ele, vê fortes traços identitários entre esses povos, quer no gosto 

musical, quer no gastronômico, quer no literário.  Assim, é importante 

compreender a importância da língua como identidade cultural e a preservação 

de nossas origens, por meio da observação de outros povos lusófonos. Nesse 

sentido, o compositor diz: 
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O que faz a memória é a palavra, a                       
conversa familiar, a cultura que passa 
boca a boca  
 
(Martinho da Vila em Língua – Vidas em 
Português, 2004, cena 11)  

 

 

 

Fig, XVIII – Martinho da Vila – compositor 

 

A intenção geral do documentário é dar visibilidade aos laços que unem 

nações que têm forte presença da cultura e da Língua Portuguesa, motivadas 

por fatores que as contingências da História construíram.  Em Língua – vidas 

em português, ao se comparar os povos lusófonos, reforçam-se suas 

diferenças e a memória de cada um, num mosaico de culturas e identidades, 

mostradas por meio das crenças, poemas, histórias particulares, músicas... 

como define a cantora portuguesa Teresa Salgueiro do Grupo Madredeus,  

 

 
Não há uma identificação total 
porque são culturas totalmente 
diversas...E penso que, quando 
estamos nos comunicando, sentimos 
essa vontade de aproximação e, ao 
mesmo tempo, a distância que existe 
entre as duas maneiras de ser. 
(Teresa Salgueiro em LÍNGUA: Vidas 
em Português, 2004, cena 10) 

 

 

Fig. IXX – Teresa Salgueiro – cantora 

 

São inúmeras as passagens que mostram como a Língua Portuguesa 

sofreu diferentes influências, entrecruzando-se com as mais diversas histórias, 
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culturas e que, não se esvaziou jamais da sua riqueza de sentido, ampliando 

seu território. Ela pertence a um universo muito maior e representa a memória 

coletiva de um povo colonizador e seus diversos colonizados.  

No entanto, no documentário em análise, um estudante angolano, 

residente em Lisboa, aponta que “[...] esses valores vão se perdendo, as 

identidades, as culturas, porque há uma mistura, há uma globalização. Há uma 

mistura de cultura de pessoas. Somos todos iguais uns aos outros, mas, se 

calhar, iguais a América”. 

 

 

 [...] fala-se em globalização, 
multiculturalismo, mas isso é uma forma 
de pensar o hoje. É bom que não 
esqueçamos que com as ex-colônias já 
havia mestiçagens... Esse 
multiculturalismo já houve há muito 
tempo. 
(Jovem angolano em um shopping de 
Lisboa, em LÍNGUA: Vidas em 
Português, 2004, cena 10)  

 

Fig.XX – Jovens Angolanos em Lisboa 

 

Em cada espaço geográfico visitado no documentário, percebe-se uma 

unidade cultural entre os sujeitos, no que diz respeito à Língua Portuguesa, e, a 

partir dos seus interdiscursos, observamos o processo identitário e ideológico 

que se vai construindo pelo uso desta língua em meio a culturas distintas. 

É o que observamos no documentário LÍNGUA, nas declarações de 

imigrantes brasileiros no Japão:  
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As horas que eu penso em japonês é 
quando eu estou conversando com as 
pessoas, com os japoneses em si, 
mesmo. Mas, geralmente, estou 
pensando mais em português... Falar 
Português é lembrar da sua terra natal 
por isso o mais importante é não 
esquecer a própria língua. 
 
(Naoki Ikawa em LÍNGUA: Vidas em 
Português, 2004, cena 10) 

 
 
Fig.II – Imigrante Japonês  

 
 

2.2 CONCEITO DE LUSOFONIA 

 

[...] a lusofonia só poderá entender-se como espaço de cultura. 
E como espaço de cultura, a lusofonia não pode deixar de nos 
remeter para aquilo que podemos chamar o indicador 
fundamental da realidade antropológica, ou seja, para o 
indicador de humanização, que é o território imaginário de 
paisagens, tradições e língua, que da lusofonia se reclama, e 
que é enfim o território dos arquétipos culturais, um 
inconsciente colectivo lusófono, um fundo mítico de que se 
alimentam sonhos (Martins, 2006, p.58). 

 

Para a construção de uma possível identidade lusófona é crucial a 

existência de um respeito mútuo concernente às distintas cosmovisões 

vivenciadas pelas realidades lusófonas diferentes, adornadas de mitos, ritos e 

valores. No entanto, para respeitar, seria necessário, antes de tudo, conhecer 

cada país lusófono. 
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Fig, XXI – Mapa da Lusofonia (http://www.teiaportuguesa.com) 

 

Uma das acepções do termo Lusofonia é a que diz respeito aos países 

cuja cultura linguística e colonização têm uma origem comum, ou seja, aquela 

em que o Português foi escolhido ou imposto como língua oficial. De um modo 

geral, costuma-se aplicar o termo aos indivíduos que têm em comum a Língua 

Portuguesa e que partilham elementos culturais e históricos (BRITO, 2013, p. 

51) 

Com efeito, perante a avidez de tratar as reflexões lusófonas como um 

ambiente onde prevaleça o sentimento de igualdade, a carga semântica 

sugerida pelo vocábulo lusofonia poderia proporcionar a Portugal um estatuto 

de supremacia que deve ser descartado.  

Em meio a um processo de globalização vigente na vida moderna, abre-

se um portal que permite a incorporação e o compartilhamento de outras 

culturas. Atualmente, por exemplo, a compreensão tempo-espaço, com o 

advento da internet, assume outra proporção: o mundo tornou-se menor e as 

distâncias, mais curtas. 
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Ao serem desfeitas as fronteiras, integrantes do complexo lusófono, 

podem servir-se uns dos outros graças a essa comum Língua Portuguesa, 

realizando intercâmbios de saberes político-econômicos e de literaturas. A 

globalização, portanto, gera nações híbridas culturalmente. Dessa forma, o 

espaço da lusofonia alimenta-se do multiculturalismo, aproximando nações 

dotadas de características identitárias variadas, com o intento de preservar 

todas as diversidades e elementos que desnudam características próprias de 

cada país onde o português é falado. Recorrendo às palavras de Lourenço 

(2001, p. 111), 

 

[...] o imaginário lusófono tornou-se, definitivamente, o da 

pluralidade e da diferença e é através dessa evidência que nos 

cabe, ou nos cumpre, descobrir a comunidade e a 

confraternidade inerentes a um espaço cultural fragmentado, 

cuja unidade utópica, no sentido partilhado em comum, só 

pode existir pelo conhecimento cada vez mais sério e profundo, 

assumido como tal, dessa pluralidade e dessa diferença. Se 

queremos dar algum sentido à galáxia lusófona, temos de vivê-

la, na medida do possível, como inextricavelmente Portuguesa, 

brasileira, angolana, moçambicana, cabo-verdiana ou são-

tomense. 

 

A ideia de lusofonia iniciou-se com as grandes navegações Portuguesas 

a partir do século XV, propagando de certa forma, também sua língua e sua 

cultura frente aos povos conquistados. Nesse sentido, entende-se, a princípio, 

por lusofonia os espaços que têm a Língua Portuguesa como língua oficial de 

comunicação, e dessa forma remetemos à Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) (cf. Brito 2013a). O termo lusofonia, em muitos desses 

espaços, ainda gera algum desconforto, uma vez que, segundo Brito e Bastos 
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(2006, p. 65), haveria um peso semântico forte na palavra por questões 

etimológicas: “remete a lusitano, português, relativo a Portugal”. Nessa direção, 

esclarece Brito (2013b, p. 10): 

Na verdade, do ponto de vista dos povos colonizados, é difícil 

dissociar o passado histórico colonial do sentido que a palavra 

Lusofonia traz nos dicionários: no plano etimológico, o 

substantivo abstrato Lusofonia liga-se à “Lusitânia”, província 

romana pertencente à Hispânia, habitada pelos Lusitanos: a 

forma luso, do latim lusu, remete a lusitano, português, relativo a 

Portugal e a forma (de origem grega) fon relaciona-se a som, 

voz, palavra, língua. É desta via, portanto, que se retira seu 

conceito mais evidente e divulgado: o de abranger os países de 

língua Portuguesa. Numa conceituação um pouco mais 

alargada, costuma-se, então, aplicar o termo “lusófono” aos 

indivíduos que têm em comum a Língua Portuguesa e que 

partilham elementos culturais e históricos. 

 

Uma das várias estratégias utilizadas pelos colonizadores para controle 

total das comunidades conquistadas era banir as línguas nativas, impondo o 

português como marca da pertença identitária cultural Portuguesa, sendo 

obrigatória nos eventos e espaços oficiais. No Brasil, por exemplo, à época da 

colonização, conviviam a língua geral, dos autóctones, a Língua Portuguesa, 

dos colonizadores, e o latim, no qual se ministrava o ensino secundário e 

superior jesuítico. Embora por motivação política fosse a Língua Portuguesa a 

oficial, não era ela a que se falava no intercurso comum, nem mesmo na 

evangelização jesuítica, que, aliás, não se fez por Portugueses. Em natural 

contraposição, ficavam as distantes regiões para as quais a língua Portuguesa 

era levada e nada preservada, uma vez que na boca e na voz de colonos sofria 

suas adaptações. Além disso, estava sujeita à influência dos africanos e 
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indígenas, que de modo nenhum abandonavam a sua língua materna (NEVES, 

2010).  

 No entanto, a despeito de tudo isso, “as diferentes línguas faladas no 

Brasil foram silenciadas tornando-se o Português a língua mais falada e a única 

a ter o estatuto de Língua Oficial do País.” (FIORIN, 2006, p. 27) 

 Para Mateus (2006), nos primeiros tempos da colonização, os índios 

eram em maior número; poucos anos passados desde a descoberta do Brasil, 

iniciou-se o tráfico de escravos negros para a costa brasileira e, em pouco 

tempo, o número de negros ultrapassou o número de índios. Além disso, 

intensificou-se a emigração de famílias Portuguesas em busca de liberdade e 

riquezas e, finalmente, houve a transferência da corte Portuguesa para o Brasil. 

Tudo isso contribuiu para a utilização e imposição do Português como língua 

oficial. Entretanto, “observa-se que o léxico português é um repositório de 

memórias da convivência entre diferentes povos e contém, como seria de 

esperar, inúmeros vocábulos de origem ameríndia e africana” (MATEUS, 2002, 

p.67). Ainda, para esta linguista, não se pode avaliar a lusofonia simplesmente 

como um conjunto de espaços geográficos em que os usuários se comunicam. 

Trata-se de uma afirmação de identidade, posto ser uma forma de 

manifestarmos nossa diferença. Isso porque, mesmo inseridos no contexto de 

identidade nacional, muitos países têm recebido grande influência linguística do 

português devido à dinamicidade da língua, influindo na afirmação política e na 

busca identitária de seus falantes. 

No entanto, o destino desta língua, no dizer de Eduardo Lourenço, não 

foi previsto até onde chegaria: 

[...] uma língua não é uma realidade com futuro, nem sequer 

presente, por direito divino. É um ser espiritual vivo, 
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intrinsecamente mortal, no meio de outras línguas, expressão 

de históricas vontades de poderio, de sedução, de afirmações 

identitárias em estado de guerra cultural. (LOURENÇO, 2001, 

p.182) 

 

Do ponto de vista linguístico, a lusofonia pode ser entendida, portanto, 

como “o espaço enunciativo da diversidade, das diferenças, das diferentes 

feições que o português foi assumindo nos diferentes países em que é falado” 

(FIORIN, 2006, p. 45). Para ela ser, de fato, um universo “simbólico significativo 

para os seus habitantes, é preciso que todas as variantes linguísticas sejam, 

respeitosamente, tratadas em pé de igualdade” (FIORIN, 2006, p. 46). 

Por integrar comunidades com realidades diversificadas, o espaço 

lusófono, geográfico-linguístico, é altamente fragmentado, com reflexos de 

memórias de um passado comum, fruto de uma tensa história partilhada, e com 

múltiplas culturas. 

Ante a geografia diversificada que circunda a lusofonia, as variações 

linguísticas são inevitáveis. Já mencionava Saussure (1997), que a evolução 

da língua não poderia ocorrer de maneira uniforme pelo fato de sua variação se 

dar de acordo com os lugares onde é falada, pois jamais se comprovou o poder 

de a língua modificar-se da mesma forma em sua totalidade. Por ser um 

organismo vivo, sua imobilidade absoluta não existe, estando constantemente 

sujeita às leis das transformações, geradas por influências de todos os agentes 

que possam atingi-la. 

A existência do complexo lusófono apenas fará sentido se houver 

respeito aos valores, às especificidades culturais e às visões de mundo 

próprias de cada uma das comunidades lusófonas. Embora sejam os 

Portugueses os atuantes primeiros na ordem cronológica a usufruir a Língua 
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Portuguesa, isso “não lhes dá nenhum privilégio de ‘senhor da língua’, que é 

sempre senhora de quem a fala” (LOURENÇO, 2001, p. 165). 

 

Do ponto de vista etimológico, o substantivo abstrato lusofonia 

remete à “Lusitânia”, província romana pertencente à Hispânia, 

habitada pelos Lusitanos: a forma lusa, do latim lusu, reenvia 

para lusitano, português, relativo a Portugal. Aí parece estar 

um aspecto da questão. De fato, para os povos que foram 

colonizados não pode ser simples dissociar o passado histórico 

colonial do sentido que ensinam os dicionários: o termo 

lusófono aplica-se aos indivíduos que têm em comum a Língua 

Portuguesa e que partilham elementos culturais e históricos 

(BRITO e BASTOS, 2006, p. 72). 

 

Embora a lusofonia seja o espaço onde se fala o português, a língua   

“tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à 

mesma comunidade”, nas palavras de Saussure (1997), não é apenas um 

mero instrumento de comunicação; ela possui, além de um papel simbólico, um 

papel político. Portanto, a lusofonia tem de ser analisada como realidade 

simbólica e política. 

De acordo com Brito e Bastos (2006), a divulgação do ideário lusófono 

se faz, por vezes, muito mais pelos interesses políticos do que pelos interesses 

culturais e comunicativos. Segundo as pesquisadoras, a criação da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é um exemplo a ser 

mencionado. Em Lisboa, no dia 17 de julho de 1996, foi realizada a reunião, 

composta por Chefes de Estados e Governadores de Angola, Brasil, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, que 

propiciou o nascimento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

Seis anos mais tarde, em 20 de maio de 2002, Timor-Leste tornou-se, após sua 
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independência, o oitavo país a integrá-la. A institucionalização da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa trouxe à tona um propósito comum: 

Projetar e consolidar, no plano externo, os especiais laços de 

amizade entre os países de língua Portuguesa, dando a essas 

nações maior capacidade para defender seus valores e 

interesses, calcados sobretudo na defesa da democracia, na 

promoção do desenvolvimento e na criação de um ambiente 

internacional mais equilibrado e pacífico (CPLP, apud BRITO e 

BASTOS, 2006, p.87). 

 

Assim sendo, diante de um universo político-cultural que parece separar 

usuários de um mesmo código linguístico espalhados pelo mundo, a divulgação 

da ideia de lusofonia vem à baila para valorizar a Língua Portuguesa. A língua, 

neste contexto, tem sido a expressão mais visível de “uma cultura, dos 

membros de uma comunidade, povo ou nação” (NAMBURETE, 2006). 

Para Brito, uma primeira ideia de lusofonia é apresentada: 

Como um sistema de comunicação linguístico-cultural no 

âmbito da língua Portuguesa e nas suas variantes linguísticas 

que, no plano Geo-socio-político, abarca os países que adotam 

o português como língua materna (Portugal e Brasil) e língua 

oficial (Angola, Cabo verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe 

e Guiné-Bissau) – que constituem os países africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (PALOP) – e Timor – Leste. No 

entanto, não se pode restringir a lusofonia ao que as fronteiras 

nacionais delimitam. Nesse modo de conceber a lusofonia, há 

que se considerar as muitas comunidades espalhadas pelo 

mundo e que constituem a chamada “diáspora lusa”, além das 

localidades em que , se bem que nomeiam o português como 

língua de uso, na verdade, seja minimamente (se tanto) 

utilizada: Macau, Goa, Damão e Málaca (BRITO, 2013, p. 52) 
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Mesmo que em cada uma dessas localidades se fale um português 

distinto, carregado das marcas de outras línguas, há pessoas pensando em 

português em todos esses lugares, como declara uma moradora de Goa, na 

Índia, e um cozinheiro no Japão (documentário Língua- Vidas em Português), 

pois todos eles têm a necessidade do pertencimento a uma nacionalidade. 

Assim, não há uma Língua Portuguesa, há línguas em Português, afirma José 

Saramago.  

 A nacionalidade é uma identidade construída por um espaço que tem 

uma história, seus mitos e heróis, e, sem questionamentos, uma língua. Essa 

língua não é necessariamente a fronteira entre uma nação e outra, pois ela 

está além das fronteiras territoriais, como, por exemplo, as diásporas e os 

grupos de migrantes, que não se definem pelo território que ocupam, mas, 

sobretudo, por sua dispersão. O sentimento de pertencer a uma determinada 

identidade linguística está entre os princípios de territorialidade ou de 

personalidade (CALVET, 2007), ou seja, do dever à língua imposta pelo Estado 

ou do direito à língua escolhida por uma determinada comunidade. Assim, uma 

língua existe desde que pessoas se compreendam e se identifiquem graças a 

ela. 

Lusofonia pode ser também compreendida como a identidade daqueles 

que se expressam em português, pois é através de uma determinada língua 

que conseguimos fazer o outro entrar no nosso pensar e ser. A língua que 

falamos é instrumento de interação tanto social quanto política. Ela une 

falantes de uma mesma nação, ou de nações diferentes, e isto acontece 

apesar das facilmente notadas diferenças fonético-fonológicas e lexicais. 

Assinala Brito (2013b, p.9):  
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É, pois, num contexto geograficamente disperso, naturalmente 

multi e pluricultural, de sistemas linguísticos vários e de 

diferentes normas do português, que é possível pensar/sonhar 

a língua e a identidade lusófonas. Assim, a lusofonia legitima-

se somente quando a entendemos múltipla e quando nela 

distintas vozes são reconhecidas e respeitadas.  

 

Ideia confirmada por Bastos, Bastos e Brito (2014), ao concordarem que  

[...] A lusofonia é a um só tempo, geradora e agregadora de 

espaço: gera necessidades comuns, tais como políticas para 

uma base linguística, uma plataforma comercial com 

afinidades, uma base de construção artística interconectada, 

sistemas governamentais colaborativos, políticas comuns de 

saúde pública, intercâmbios diversos, tendo sido, na sua 

versão contemporânea, mantidos os princípios de não 

interferência, respeito às diversidades e às soberanias políticas 

e territoriais. Além disso, também sua cultura comum e 

entrelaçada é constituinte de um elo de tradições e costumes 

que a transcendem. (p. 20) 

 

 
 Para Mia Couto, no documentário Língua - Vidas em Português, a língua 

passou a ser gerida por outros mecanismos de cultura, 

[...] depois aconteceram os países africanos que introduziram 

na Língua Portuguesa alguns fatores de mudança, coloração, 

que tornaram o português, hoje, realmente uma língua que 

aceita muito, que é capaz de introduzir tonalidades, variações, 

que enriqueceram muito a Língua Portuguesa, não só do ponto 

de vista linguístico, mas o quanto ela pode traduzir culturas, 

num processo histórico que está para além da língua.  

 
(Mia Couto, em Língua – Vidas em Português, 2004, cena 11) 
 

 

Nesse sentido, vale retomar as palavras de Eduardo Lourenço que nos 

ajudam a compor nossa ideia de lusofonia: 
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É um continente imaterial disperso pelos vários continentes 

onde a língua dos cancioneiros, de Fernão Lopes, de Gil 

Vicente, de João de Barros e de Camões se perpetuou 

essencialmente a mesma, para lhe chamarmos ainda 

Portuguesa, e outra na modulação que o contato com novas 

áreas linguísticas lhe imprimiu ao longo dos séculos. 

(LOURENÇO, 2001, p.176) 

 

Com efeito, recuperamos a reflexão de Martins (2006), citada 

anteriormente, para uma possível compreensão da lusofonia: 

[...] a lusofonia só poderá entender-se como espaço de cultura. 

E como espaço de cultura, a lusofonia não pode deixar de nos 

remeter para aquilo que podemos chamar o indicador 

fundamental da realidade antropológica, ou seja, para o 

indicador de humanização, que é o território imaginário de 

paisagens, tradições e língua, que da lusofonia se reclama, e 

que é enfim o território dos arquétipos culturais, um 

inconsciente colectivo lusófono, um fundo mítico de que se 

alimentam sonhos. (p. 50) 

 

Desse modo, a ideia de lusofonia está associada a uma pluralidade de 

significados na combinação de valores culturais, de ideologias políticas e de 

interesses econômicos, aliados a questões linguísticas e identitárias 

designando a existência do espaço lusófono. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISE CONTRASTIVA: 

PERCEPÇÃO DE LUSOFONIA ENTRE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

BRASILEIRO 

   

No fundo não se está a viajar por pontos 

geográficos, mas se está a viajar por 

pessoas. (Mia Couto) 

 

 A proposta institucional de uma escola é a de contribuir para a formação 

do discente como cidadão, mediante a criação de condições e de 

oportunidades para a aquisição de conhecimentos necessários para sua 

atuação na sociedade. Assim, sua condição precípua é a transformação do 

meio social, ao incentivar as capacidades intelectuais, as atitudes e o 

comportamento crítico relativo à sociedade na qual o aluno está inserido. 

 

O público de uma instituição escolar traz para dentro dela uma 

certa cultura e um conjunto de valores que podem estar muito 

próximos ou muito distantes da cultura escolar oficial. Isto faz 

com que os desafios pedagógicos de cada instituição sejam 

únicos, o que interfere profundamente no projeto pedagógico 

da cada unidade escolar. (SANFELICE, HISTEDBR On-line, 

AGO, 2006, p. 23). 

 

Para garantir uma certa unidade na pesquisa foi proposto para as 

professoras de ambas as escolas selecionarem uma sala de Ensino Médio, de 

aproximadamente 40 alunos. Em seguida, uma análise das respostas destes 
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grupos, a fim de tentar perceber a importância que eles dão à Lingua 

Portuguesa e se ela faz parte de sua identidade como brasileiro. 

 

3.1 ESCOLA DA REDE PARTICULAR DE ENSINO 

 

A missão da escola (aqui denominada ESCOLA A) e sua identidade 

confessional foram definidas desde seus primórdios, em 1870, quando 

missionários evangélicos, oriundos dos Estados Unidos, vieram propagar a fé 

reformada calvinista através da implantação de comunidades e escolas no 

Brasil. (HACK, 2002). 

Tempos depois, no século XX, final dos anos 70, com a demanda de 

novos núcleos residenciais construídos ao longo da rodovia Presidente Castelo 

Branco, na região Oeste de São Paulo, o Conselho Administrativo da Escola 

decide expandir o colégio para além de São Paulo, a fim de oferecer uma filial 

aos novos moradores da região, em uma perspectiva que lhes pareceu 

bastante promissora. Assim, deveria ser construído um colégio nos mesmos 

padrões de ensino do colégio na capital de São Paulo, mas com o diferencial 

de uma ampla área verde, aulas de tutoria no período da tarde para alunos que 

tivessem a necessidade de ficar na escola por mais tempo, condução em 

ônibus próprio para crianças e professores que morassem em São Paulo.  

A Igreja, mantenedora da Escola A, decidiu investir no local adquirindo 

uma área de 750.000 m2 no bairro de Tamboré, em Barueri. Nesse terreno, 

sem outras construções no entorno e com muito verde, foi feito um projeto 

especialmente para cada setor da escola: de educação infantil a ensino 

fundamental e médio, prevendo as necessidades de cada faixa etária. Os 
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prédios foram construídos de acordo com os princípios da arquitetura moderna, 

ou seja, em espaços amplos, flexíveis e racionais, com escadas largas e 

rampas para deficientes, modernos laboratórios para ciências e biologia, 

química e física, salas de informática, de música, de artes, auditório e 

anfiteatro. Assim, o Colégio iniciou suas funções nesta cidade, no ano de 1981, 

tendo como objetivo principal prestar seus serviços em educação em um bairro 

de padrão de classe média alta, que crescia rapidamente: 

 

A Escola situa-se próximo ao loteamento denominado 

“Alphaville” que está em franco desenvolvimento, com cerca de 

130 famílias já residentes e 240 casas em construção. No 

clube do loteamento existe um curso pré-escolar com 68 

alunos. Na área comercial estão se instalando escritórios e 

armazéns de grandes empresas cujos funcionários certamente 

darão preferência a esta Escola. Além da clientela oriunda das 

famílias residentes nas proximidades e dos filhos dos 

funcionários dessas empresas, temos o alunado das zonas sul 

e leste da cidade, que, no futuro, será o maior contingente da 

Escola. (PLANO ESCOLAR, 1981, p. 03).  

 

No ano seguinte, em 1982, foi acrescentado o seguinte ao Plano 

Escolar:  

A Escola está localizada no Município de Barueri que tem como 

vizinhos os municípios de Carapicuíba, Itapevi, Jandira, 

Osasco e Santana de Parnaíba e está situada próximo aos 

loteamentos denominados “Alphaville” cujos residenciais I, II e 

III já estão praticamente desenvolvidos e dos loteamentos 

comerciais já com grandes armazéns, escritórios e bancos 

instalados. A clientela escolar prevista para este ano é oriunda 

dessas localidades.  (PLANO ESCOLAR, 1982, p. 03).  
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A clientela escolar é, portanto, composta por aproximadamente 80% de 

alunos que residem nos condomínios e prédios de apartamentos de Alphaville 

e Tamboré, vizinhos da escola, e em sua maioria, provém de famílias de 

situação socioeconômica média e médio-alta, sendo predominantes, entre os 

pais, as seguintes atividades econômicas: profissionais liberais, comerciantes, 

empresários, industriais.  

Devido à situação socioeconômica, os alunos desfrutam de variadas 

formas de lazer: esportes, clubes, acampamentos, turismo, teatro, cinema. Têm 

também acesso a recursos assistenciais particulares, não precisando 

normalmente recorrer a recursos assistenciais públicos, como: hospitais, 

postos de saúde, prontos-socorros. O nível de escolaridade dos pais encontra-

se no superior, seguido pelo superior incompleto e ensino médio completo. 

Essas características socioculturais geram uma grande expectativa familiar em 

relação ao trabalho escolar. As famílias confiam na Escola, aceitam o rigor na 

disciplina e a exigência de aproveitamento, com a expectativa de que seus 

filhos tenham condições de prosseguimento de estudos superiores em boas 

universidades e tenham êxito profissional. Além disso, valorizam o caráter 

confessional da Escola, que se preocupa com a formação integral do aluno, 

não só no aspecto cognitivo, mas também nos aspectos éticos e cidadãos 

(PLANO PLURIANUAL, 2003-2006).  

As instituições escolares são muito distintas entre si porque 

são frequentadas por públicos bastante desiguais. [...] São 

alunos de um determinado bairro, de uma determinada região 

e alunos que, em cada instituição, pertencem em sua maioria a 

uma mesma classe social. (SANFELICE, HISTEDBR On-line, 

AGO, 2006, p. 23).  

 



67 

 

O Colégio oferece bolsa de desempenho acadêmico, mas a maior 

parcela de bolsistas se constituía, e se constitui até hoje, de concessão do 

benefício por carência, conforme registros nos balanços sociais. Essa praxe 

tem sido mantida há cem anos.  

 

3.2   ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO  

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da Escola B, este 

estabelecimento de ensino estadual tem como função principal respeitar e 

valorizar as experiências de vida dos educandos e de suas famílias. Tem ainda 

como propósito fortalecê-los como cidadãos, fixando os valores aprendidos, 

tais como: a criticidade, a sensibilidade, a contestação social, a criatividade 

diante de situações difíceis e a esperança. Dessa forma, conforme esse 

documento, a equipe de profisisonais busca colaborar para a formação de 

indivíduos com dignidade, identidade. 

Inaugurada em 27/01/1998, pelo Decreto 43.074/98, de 05/05, publicado 

a 06/05/1998, a escola está situada no extremo noroeste da cidade de São 

Paulo, tendo em seu entorno os bairros de Perus, Jaraguá e o Município de 

Cajamar, ocupando uma área total de 4.394,65 m² e uma área construída de 

2.998,17 m² em um prédio com dois andares, acomodando os ambientes 

Administrativo, Pedagógico e a Área de Convivência  

Todo o embasamento da comunidade onde se localiza a escola 

fundamenta-se no Movimento Reivindicatório por Moradia, atendendo ao 

anseio da comunidade em ter para seus filhos uma escola próxima às suas 

residências, sem que eles precisassem deslocar-se para lugares distantes, pois 
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não havia linha de ônibus e as ruas não eram asfaltadas, impossibilitando o 

acesso a uma escola durante períodos de chuva. No entanto, sem perspectivas 

de desapropriações surgiu a ideia de comprar áreas em sistema de 

cooperativa. Assim, o terreno foi comprado por 542 famílias de moradores, e 

doado ao Governo do Estado de São Paulo para a construção da escola. O 

fato ocorreu na gestão do governador Mario Covas, entre os anos de 1996 e 

1997, e a inauguração se deu em 1998. 

No início, não havia funcionários. Eram os próprios pais que atuavam 

como voluntários para realizar os trabalhos de limpeza, preparação da 

merenda, inspetoria e em outras atividades que se fizessem necessárias. A 

escola do bairro foi, portanto, fruto da mobilização de todos. 

A escola possui uma vizinhança praticamente residencial, servida de 

poucos comércios em seu entorno. A comunidade conta com água tratada, 

rede de esgoto, coleta de lixo, energia elétrica, telefone público, rede telefônica, 

uma linha de ônibus. A maioria dos moradores do bairro são trabalhadores 

ligados à Associação dos Trabalhadores Sem Terra do Estado de São Paulo, 

entidade que reúne pessoas interessadas em adquirir seus lotes pelo sistema 

de cotas. As moradias seguem um padrão e a construção é de 

responsabilidade de seus compradores. Todas as residências são de alvenaria, 

não havendo no bairro favelas ou cortiços.  

A Escola tem como objetivo ser uma referência em qualidade de ensino 

no bairro, primando pela qualidade e criatividade no ensino que ministra, pelo 

trabalho participativo, eficaz, inovador e responsável desenvolvido pela equipe, 

respeitando alunos, pais e comunidade escolar, contribuindo para uma 
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sociedade onde se efetive o princípio da igualdade, assegurando aos alunos 

uma educação crítica, participativa e de qualidade. 

 

3.3 AS PERCEPÇÕES DE LÍNGUA ENTRE OS GRUPOS 

PARTICIPANTES 

 

A relação entre o eu e o outro se estabelece no ato da enunciação e por 

meio dos seus mecanismos projetados na interação verbal. Além disso, a 

construção emocional dos sujeitos, sua disposição para a cooperação ou 

conflito, será descrita pela modalidade, temporalidade e tensidade das vozes 

nos discursos. Nesse sentido, a enunciação é mais que um caráter meramente 

linguístico. Ela é, no dizer de Barros (2002, p.62,63) “[...] interação entre os 

homens[...] uma relação em que o destinador exerce, principalmente, um fazer 

persuasivo e o destinatário, um fazer interpretativo. ”  

Nesse paradigma, encontram-se os dois grupos de pesquisa: alunos do 

Ensino Médio de escola e grupos sociais diferentes. O que se vê nesses 

grupos são relatos de vida, opiniões sobre a Língua Portuguesa em uma 

representação da cultura a qual esses indivíduos pertencem. A partir disso, 

idealizou-se a investigação a que se propôs este trabalho:  Como alunos do 

ensino médio, de escolas e classes sociais diferentes, entendem e valorizam 

(ou não) a Língua Portuguesa; se conhecem a história e o alcance global de 

seu uso; se a reconhecem como é importante na construção da sua identidade. 

Para começar, a marca do estrato social, nos grupos pesquisados,  fica 

evidente já no questionário sócio-demográfico: enquanto os alunos da Escola 

Particular (doravante chamados de A1,2, 3... Grupo 1) apenas estudam, os que 
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frequentam a Escola Pública (doravante denominados de A1,2,3 ... Grupo 2), 

na sua maioria trabalham no contra-período ao do horário escolar:  

SÓ ESTUDAM % 

Grupo 1 100 

Grupo 2 30 

 

Há ainda outra distinção importante: ao responderem se falam outro 

idioma além do Português, todos os alunos do Grupo 1 afirmaram falar inglês; 

alguns citaram outros como: Espanhol, Francês e Japonês. Já entre os alunos 

do Grupo 2, à exceção de um aluno, todos falam apenas o Português: 

FALAM OUTROS IDIOMAS % 

Grupo 1 100 

Grupo 2 1 

 

Com relação aos aspectos sociais, buscou-se compreender como é 

composto o círculo de relações dos alunos de cada escola; se, por exemplo, 

eles se relacionam ou conhecem pessoas de outros países.  Mais uma vez a 

diferença entre eles foi relevante: em sua maioria os alunos do Grupo 1, já 

viajaram ou fizeram intercâmbio em outros países, possibilitando-lhes conhecer 

pessoas e vivenciar outras culturas; enquanto que os alunos do Grupo 2 não 

declararam nenhuma experiência semelhante, embora alguns deles tenham 

manifestado o desejo de viajar para o exterior, como podemos constatar nos 

trechos transcritos a seguir2:  

 

                                                 

2 Na transcrição das falas, manteve-se a escrita dos alunos. 
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 Ainda não tenho experiências com outras culturas e nem amigos, mas 

tenho expectativas de não só conhecer pessoas de cultura diferentes, 

mas conhecer seus países também. (A1, Grupo 2) 

 

 Deve ser legal (conhecer outras pessoas e lugares) pois vou aprender 

novas coisas e também ensinar se necessário... é sempre bom 

conhecer novas coisas. (A2, Grupo 2) 

 

 Não conheço ninguem de outro país e não tenho vontade de sair do 

Brasil. (A3, Grupo 2) 

 

 Eu não conheço ninguém mas também não ligo para o que outras 

pessoas pensam ou acreditam, fico “de boa”. (A4, Grupo 2) 

 

 Meu grupo de amigos é apenas de brasileiros, mas acredito que me 

relacionando com pessoas de culturas diferentes haverá uma rica 

troca de experiências e informações.” (A1, Grupo 1) 

 

 Eu conheci muitas pessoas de outras nacionalidades no intercâmbio 

que fiz. Com este contato houve uma troca de culturas e percebi que 

também são muito amigáveis (A2, Grupo 1) 

 

 Tenho amigos de várias nacionalidades e compartilhamos muita cultura 

e informações (A3, Grupo 1) 

 

 Meu grupo de amigos é composto por pessoas de descendências 

diferentes: Portugueses, italianos, russos, árabes. Com eles pude 

descobrir novas culturas, novos modos de vestir-se e se alimentar. 

Além de poder perceber o tipo de moradia e a língua falada e cada 

país (A4, Grupo 1)  

 

Evidentemente, quando questionados sobre a importância da língua, 

tanto para eles quanto para o mundo, os dois grupos disseram ser o Inglês a 

língua mais importante, uma vez que é uma das mais faladas no mundo.   
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 Como não é uma lingua muito falada no mundo, dificulta a comunicação      

com as pessoas (A5, Grupo 2)  

 

 Apesar de em muitos lugares se falar Português, porém em meu ponto 

de vista o Inglês é mais importante (A6, Grupo 2)  

 

 A maioria da população de nações lusófonas não reconhece a rica 

história da língua portuguesa e apenas consideram o ingles, espanhol 

e, hoje, o mandarim, como as línguas mais importantes, em virtude do 

seu uso globalmente. (A5, Grupo 1)  

 

No entanto, para muitos alunos do Grupo 1, o Português é uma língua 

que  está cada vez mais ganhando espaço, se espalhando pelo mundo, muito 

por causa do turismo e comércio, setores nos quais, principalmente, os 

brasisleiros se fazem bem presentes. Além disso, segundo eles, tem-se uma 

importante raiz literária em Língua Portuguesa. Essa observação é feita 

justamente porque estes alunos estão em fase de vestibular e reconhecem a 

cobrança da literatura em Língua Portuguesa no processo seletivo. 

 A língua portuguesa é importante no mundo não só por ser falada em 

oito países, mas também pela literatura, que apresenta muita 

importância, especialmente a Literatura da época das grandes 

navegações, pois Portugal era Pioneiro. (A6, Grupo 1)  

 

 É uma língua que ainda vai se espalhar por todo o mundo, e também 

vai ajudar muito no comércio futuramente, como o Mercosul cujos 

representantes dos países que o compoem são obrigados a falar 

Português. Então, podemos ver que o Português ainda vai se expandir 

muito. (A7, Grupo1)  

 

A primeira reação dos alunos dos dois grupos, após assistirem ao 

documentário, foi de surpresa ao saber a extensão geográfica da Língua e sua 

representatividade pelo mundo. No grupo 1, pela vivência de muitas viagens, 
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vários alunos puderam compartilhar as experiências de outros países visitados, 

assim como a presença marcante de brasileiros em cada um deles, além de 

um grande número de imigrantes africanos de Língua Portuguesa.  

Assim, da mesma forma que acreditar em uma identidade única é uma 

fragilidade do pensamento, crer simplesmente que a língua exclui e distancia 

as classes sociais é não levar em conta que o processo de globalização, por 

exemplo, tem contribuído para que mudanças aconteçam na formação das 

bases identitárias do sujeito da modernidade, além de aproximar, 

culturalmente, as classes sociais. 

Este aspecto é bem marcado no documentário quando se entrevista um 

jovem estudante, morador do Grande Hotel – ruínas do que fora outrora um 

hotel de luxo agora ocupado por pessoas sem moradia e assistência públicas - 

em Moçambique, e ele diz querer oferecer melhores condições à família. 

Embora fale português, recebe muitas influências dos “rappers” norte-

americanos, e acredita estar nos Estados Unidos a esperança de um futuro 

próspero.    

Eu quero sair dessa pobreza, eu 

gostaria de viver nos EUA, lá a vida é 

mais facil, pelo que vejo, apesar de 

existir lá muita bandidagem pelo que 

vejo nos domingos a noite quando eles 

abrem as antenas parabólicas  

(Dinho, estudante Angolano residente 

em Portugal, em Língua – Vidas em 

Português, 2004, cena 09)  

Fig. XXII- estudante angolano 

 

Nota-se, a partir da ilustração, a influência do processo de globalização 

influenciando o campo linguístico, muitas vezes resultando em uma espécie de 
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colonização cultural. Nos grupos pesquisados, os alunos também manifestaram 

o sonho de viver no exterior, sempre com o objetivo de melhores condições de 

vida, mais tranquila, mais segura e com mais oportunidades. O Grupo 1 revela 

esse desejo mais pelo significado social e o Grupo 2, sobretudo pela 

possibilidade de ganhar dinheiro e ter uma vida melhor. 

          Na sequência, foi proposto assistirem ao documentário Vida - Línguas 

em Português, a fim de saber não apenas se os alunos conheciam a palavra 

Lusofonia, mas também, e principalmente, a sua dimensão. Como era 

esperado (se nos círculos acadêmicos o termo é por vezes desconhecido ou 

mal definido, esperávamos essa reação dos alunos), nenhum dos grupos sabia 

exatamente o que a palavra significava; no entanto, alguns alunos conseguiram 

relacionar a grafia do nome ao seu sentido.  No grupo 2, nenhum aluno afirmou 

ter ouvido o termo, no entanto chegaram ao seu significado ao relacionar Luso 

(lembrando da Lusa, como é conhecida a equipe de futebol Associação 

Portuguesa de Desportos) mais o sufixo Fonia (de sons), dirigidos pela 

professora. 

 Sei que o prefixo Luso na formação de algumas palavras está 

relacionado a Portugal” (A10, Grupo1) 

 

 Não sei direito, mas ilmagino que seja algo relacionado à cultura dos 

países que tem o português como língua oficial. (A8, Grupo 1) 

 

 Nunca tinha ouvido falar sobre Lusofonia, creio que seja algo 

relacionado às formas diferentes de falar o mesmo idioma (A6, Grupo 

2) 

 

 Não faço a mínima ideia do que seja, acho que ja ouvi pela TV. (A2, 

Grupo 2) 
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   Vários alunos ressaltaram o fato de que as informações sobre outros 

países de Língua Portuguesa nos livros didáticos estão mais relacionadas a 

Portugal, principalmente no que se refere à Literatura. A visão que possuem de 

outros países da comunidade lusófona é diversa.  

Assim, 60% dos alunos do Grupo 1 os veem como uma riqueza de 

costumes e cultura, já os outros 40% como um cenário de guerra e miséria. 

Mesmo assim, este grupo mostrou uma visão mais ampla sobre a história, 

costumes e cultura desses países. 

 Grupo 1 
 

 Infelizmente, à excessão de Portugal, um cenário de pobreza e 

abandono, devido ao subdesenvolvimento dos devidos países (A2, 

Grupo 1) 

 

 De um povo alegre e que fala a mesma língua que a minha (A8, Grupo 

1) 

 

 Imagens de desolação, guerra, fome, miséria, injustiças, tirando 

Portugal, que recorre a imagens de belas paisagens (A5, Grupo 1)  

 

 Vem-me a cabeça países subdesenvolvidos que estão crescendo a 

passos lentos que passaram por guerras e explorações (A11, Grupo 

1) 

 

 Eu imagino pessoas que falam a mesma língua que eu, mas que são 

diferentes no seu modo de agir e pensar (A12, grupo 1) 

 

 Imagino muita cor, dança, músicas que devem chamar muita atenção 

(A7, Grupo1) 

 

No que diz respeito aos alunos do grupo 2, estes desconhecem certos 

elementos históricos e culturais mas também mostrarem a mesma visão, ora 

de guerra e miséria, ora de de diferentes sotaques e costumes  
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Grupo 2 
 

 O sotaque, as roupas, a cultura, modo como se expressão, as comidas 

diferenciadas, as danças, etc (A15, Grupo 2) 

 

 O que mais me chama a atenção é o sotaque (A9, Grupo 2) 

 

 São países com baixo nível de desenvolvimento, aonde as pessoas 

passam nececidades. O sotaque é diferente pois ah coisas que eles 

falam que não dá para entender. (A8, Grupo 2) 

 

 As imagens que me vem a mente são de países não tão providos de 

tecnologia avançada e não muito ricos (A2, Grupo 2) 

 

 Alguns países com riquezas e outros países que vivem na miséria (A5, 

Grupo 2) 

 

 Lugar de muito preconceito e miséria (A12, grupo 2) 

 

  Os alunos, de um modo geral, discutiram o fato de que as escolas ainda 

não difundem muito nem os costumes, nem aspectos da história e da Literatura 

de outros países da CPLP.  Ainda disseram ser este fato até mais importante 

do que ensinar certos pontos de gramática normativa, que muitas vezes podem 

não vir a utilizar. Mencionaram também o quanto nossa língua é complexa e 

cheia de regras.  

  Assim, no que se refere ao tratamento dado ao uso da língua 

também é visto no documentário opiniões divergentes -  em momentos e 

espaços diferentes - de José Saramago e de João Ubaldo Ribeiro. O primeiro 

lamenta o fato da língua Portuguesa ter, de algum modo, perdido um pouco da 

sua força expressiva, uma vez que os seus usuários fazem pouco uso da 

riqueza de vocabulário existente, enquanto o segundo escritor valoriza 
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sobremaneira o dinamismo que a diversidade propicia à língua e comemora as 

mudanças como marca de uma língua viva.  

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.XXIII José Saramago                                           Fig. XXIV João Ubaldo Ribeiro 

 

Saramago, por seu turno, também reforça o caráter dinâmico da língua 

ao transitar por todas essas culturas e por elas ser influenciada. Em seu 

depoimento no documentário, lembra que  

a língua é formada por palavras, as palavras passam  pelo 

estado rudimentar e vão ao mais complexo, através  da 

linguagem exprimimos emoções, sentimentos, professamos 

nossa fé; quanto mais palavras nós sabemos, mais somos 

capazes de expressar o que pensamos; portanto,  seria por  

meio da  cultura que nos integramos,  é por meio dela que 

somos capazes de fazer nossa leitura de mundo...Nós usamos 

tudo isso, os substantivos, verbos, adjetivos... Usamos como 

se isso estivesse existido sempre. A linguagem passou de um 

estado rudimentar e pouco a pouco foi se tornando mais 

complexa. Sendo capaz de exprimir sentimentos e emoções. 

 

 Dando sequência às reações e discussões entre os alunos depois de 

assistirem ao documentário, a professora do Grupo 2, em seu relato a nós 

disponibilizado, informou que os alunos ficaram muito surpresos com a escolha 
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de um indivíduo (a que chamaram de) caricato, como é o caso do vendedor de 

balas em ônibus no Rio de Janeiro, como ilustrativo do Brasil. O rapaz, apesar 

de querer aparentar falar difícil, comete vários deslizes gramaticais e, ao usar 

um estilo inadequado para a situação, torna-se mesmo caricato. Além disso, o 

grupo de alunos não se sentiu representado também pelo fato de o próprio 

rapaz assumir que já fora um mau elemento e que agora estaria convertido ao 

Evangelho. Nas palavras da professora: 

O mais interessante de todo o trabalho foi a reação deles ao 

ver o primeiro brasileiro que aparece na tela: Márcio Freitas o 

ambulante que vende balas em um ônibus no Rio de Janeiro. A 

aparição do brasileiro gerou uma grande discussão, os alunos 

ficaram inconformados por serem representados por um 

vendedor que falava português errado enquanto os outros 

países foram representados por escritores, estudantes, 

“membros da elite” segundo eles. Essa foi a primeira 

interrupção. Os alunos viam como preconceito a escolha de 

Márcio como representante do Brasil porque perpetuava o 

estereótipo de que brasileiro, pele morena, de periferia fala 

errado e é pobre; o questionamento partia do principio de que 

em todos os países eles deveriam ter entrevistado pessoas do 

mesmo nível socioeconômico, e que a escolha do brasileiro era 

preconceituosa. (Professora, grupo 2) 

 

Coube à professora chamar a atenção para alguns elementos do 

documentário: que nos pareceu cuidadoso na escolha equitativa dos 

entrevistados: sempre tivemos um escritor famoso, músicos, vendedores. 

Talvez o grupo tenha se sentido constrangido por, muitas vezes, serem alvos 

de preconceitos, exatamente como eles enxergavam aquela representação. O 

grupo questionou, ainda, porque o documentário não trouxe uma escola e 
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entrevistou alunos para saber o que eles pensam sobre o assunto. Tais 

comentários não deixam de demonstrar o senso crítico por parte do Grupo 2. 

 Com relação, especificamente, a este entrevistado do documentário, os 

alunos do Grupo 1, não o viram como relevante e diferente do que se 

apresentou nos demais espaços geográficos focalizados no filme. Acharam-no 

engraçado, uma caricatura até, mas não se identificaram com ele, apenas 

reforçaram a ideia de que a cena representava o Brasil em certos aspectos, 

trazendo uma discussão sobre o descontentamento político e a situação 

socioeconômica que o país vivencia. 

 Nesse ponto, os alunos foram convidados a pensar e a escrever sobre o 

que é ser brasileiro e morar no Brasil. Uma surpresa com relação aos grupos 

trabalhados. No Grupo 1, em sua totalidade, todos disseram orgulharem-se  de 

serem brasileiros. Ao contrário do Grupo 2, em que mais de 50% se mostraram 

descontentes em morar no Brasil. Abaixo, destacamos cada grupo e alguns 

trechos das declarações dos alunos:  

 

  Grupo 1 
 

 O Brasil é um bom país para se viver, pois além de ter uma economia 

com crescimento positivo, não sofre de muitos desastres naturais 

como terremotos (A6, Grupo 1) 

 

 Apesar de todos os impostos e alto custo de vida, o Brasil tem uma aura 

única que acredito que nenhum outro país tenha (A2, Grupo 1) 

 

 O Brasil é um país muito livre onde as pessoas tem liberdade de serem 

o que quiserem sem medo de serem perseguidas (A15, Grupo 1) 

 

 Ser brasileiro é fazer parte de um povo com uma cultura e com um 

idioma oficial, dos mais difíceis e bonito do mundo (A3, Grupo 1) 
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 Ser brasileiro é ter orgulho de quem eu sou e de onde sou (A8, Grupo 1) 

 

  
   Grupo 2  
 

 Não, eu não acho o Brasil um bom lugar para viver (A13, Grupo 2)  

 

 Não acho que o Brasil é um país bom pra se viver por uma série de 

motivos (A 18, Grupo 2) 

 

 O Brasil é um bom lugar para se viver, é um país democrático, com 

bastante oportunidade de trabalho (A 15, Grupo 2) 

 

 Morar no Brasil é ter o DNA do brasileiro, ter uma língua e ter uma 

entidade (A5, Grupo 2) 

 

 Não (A 16, Grupo 2) 

 

 Não é bom (A3, Grupo 2) 

 

 Morar no Brasil é fazer parte de um país rico em cultura, história e 

natureza (A17, Grupo 2) 

 

. O grupo 1 foi bastante reflexivo em suas respostas; muitos ressaltaram 

a amabilidade do povo brasileiro como uma das principais características de 

sua identidade e mostraram orgulho de pertencer a uma comunidade lusófona. 

Outros ressaltaram o fato de que somos frutos de longo processo de 

miscigenação e que, ainda, não construimos nossa própria identidade (A2). 

Destacaram, ainda, um orgulho por falar, segundo eles, uma das línguas mais 

“difíceis” do mundo. 

 

 Sou extremamente orgulhosa de ser brasileira, principalmente no que 

diz respeito a nossa simpatia com as pessoas que vem de fora. 
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Quanto a língua, acredito que é uma das mais complicadas, e para 

alguem que não a tenha como lingua nativa eu considero quase 

impossível aprende-la totalmente (A4, Grupo 1).  

 

 Ser brasileiro significa fazer parte de uma das nações mais importantes 

do mundo e falar uma das linguas mais complexas (A3, Grupo 1) 

 

 Ser brasisleiro e falar Português é ter uma personalidade forte, onde 

tentamos tirar proveito de tudo. O Brasileiro não tem uma cultura 

definida, é uma mistura de várias culturas de vários países. Falar 

Português é ter uma identidade, é ter uma cultura diferente de muitos 

outros países. (A18, Grupo 1) 

 

 Ser brasileiro e falar Português significa que você pertence a uma 

comunidade lusófona e que de certa maneira está envolvido com o 

processo de formação e progresso da língua Portuguesa. (A5, Grupo 

1) 

 

 Ser uma pessoa alegre, que nunca desiste dos ideiais e fala uma lingua 

muito bem elaborada, pura e que necessita ser estudada 

constantemente. (A17, Grupo 1) 

 

 Ser brasileiro é ter as características de um típico brasileiro (alegre, 

divertido) e falar Português é saber usar essa língua para poder 

transmitir suas ieias. (A9, Grupo 1) 

 

O grupo 2, diante deste questionamento, também ressaltou a 

característica de um povo alegre, com uma cultura peculiar; no entanto, pela 

maior dificuldade de articulação de ideias foram muito sucintos. Alguns 

mostraram certa indiferença pela condição de brasileiro. 

 

 O significado de ser brasileiro pra mim e ser um brasileiro com orgulho 

da vida ser feliz de falar e muito bom a linguagem (A3, Grupo 2)  

 

 Ser uma pessoa democrática (A12, Grupo 2) 
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 É nascer no Brasil ou ser filho de brasileiro e viver ou pelo menos saber 

muito sobre a cultura brasileira (A15, Grupo 2) 

 

 Ser brasileiro é ter humildade e falar uma das linguas mais faladas no 

mundo (A16, Grupo 2) 

 

 Significa que conheço a cultura e através da lingua posso me comunicar 

com as pessoas da mesma nacionalidade (A10, Grupo 2) 

 

 Ser brasileiro é ótimo, somos um povo guerreiro, trabalhador e muito 

alegre, falar Português é uma coisa ótima, uma lingua facil e bonita de 

se falar (A9, Grupo 2) 

 

 Falar Português e ser brasileiro é minha cultura, meu idioma e dizem 

que é um idioma difícil (A1, Grupo 2)  

 

 Para mim ser brasileiro e falar português não significa nada (A8, Grupo 

2) 

 

 Significa fazer parte de um país rico em cultura, história e natureza (A7, 

Grupo 2) 

 

 Normal e ficar curioso em ouvir novas palavras da nossa língua (A2, 

Grupo 2) 

 

 Significa que fomos colonizados por Portuguêses (A6, Grupo 2). 

 

Como vimos, cada sociedade, a partir de seus saberes partilhados e 

consolidados, do contato com outras culturas, acaba por desenvolver uma 

dinâmica própria, elaborando, do ponto de vista comunicativo, uma 

determinada forma de materialização linguística. Segundo Fiorin (1997), a 

língua expõe uma visão de mundo específica, podendo ser considerada a 

manifestação de uma cultura. Nesse sentido, a língua influencia uma dada 

cultura e também por ela é influenciada sendo traço identitário de uma nação 
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com vistas a conferir-lhe um espaço simbólico de identificação. Nesses termos, 

a língua é um dos traços culturais adquiridos em virtude de um indivíduo 

integrar um dado grupo social ou comunidade linguística.  

 Comparando as declarações dos alunos com o documentário, podemos 

destacar a fala de um brasileiro que trabalha no Japão como cozinheiro, ou o 

relato de chineses que trabalham num shopping em Lisboa (como transcritos 

abaixo). Ambas as situações enfatizam o caráter afetivo e solidário dos povos 

que falam português, associando, de algum modo, a língua à afabilidade dos 

usuários – certamente, em comparação com outros povos. 

Falar português é lembrar 

da sua terra natal. Quem é 

brasileiro mesmo, não 

esquece. 

(Naoki Ikawa em LÍNGUA – 

Vidas em Português, 2004, 

cena 6) 

   Fig. XXV – Brasileiro como cozinheiro no Japão  

 

Eu também gosto do falar 

Português (língua) .... Eles 

são mais humanos, tratam 

bem a gente, são mais 

amáveis. (Comerciantes 

Chineses em LÍNGUA – 

Vidas em Português, 2004, 

cena 10) 

    Fig.XXVI – Comerciantes Chineses em Lisboa 
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Para se pensar a valorização da identidade dos jovens pesquisados foi 

lançado um último questionamento que disse respeito a eles quererem ou não 

mudar de país.  

Grupo 1 

 Gostaria de morar apenas por um tempo na África e na Armênia, 

realizando trabalhos voluntários, pois minha familia chegaram ao 

Brasil fugidos do genocídio realizado pelos turcos (A18, grupo 1)  

 Não. Tenho apenas vontade de conhecer outros países mas apesar de 

todos os problemas do Brasil, amo morar em meu país. (A6, Grupo 1) 

 Sim, gostaria de Morar na África do Sul ou Alemanha. (A10, Grupo 1) 

 Gostaria de morar em algum país europeu de fala Inglesa. (A13, Grupo 

1) 

 Tenho vontade de morar na Itália. (A11, Grupo 1) 

 Eu moraria nos EUA por questões profissionais, uma vez que medicina 

é mais valorizada lá e a qualidade de trabalho também é melhor. (A4, 

Grupo 1) 

 Tenho vontade de morar em outro país, iria morar na Inglaterra pelas 

minhas experiências lá. (A9, Grupo 1) 

 Sim, França (A3, Grupo 1) 

 Não. (A2, Grupo 1) 

 Sim, Estados Unidos. (A8, Grupo 1) 

 

 GRUPO 2 

 Não. (A2, grupo 2) 

 Sim, EUA, Jamaica, Paris, Austrália, México, etc. (A5, grupo 2) 

 Não. (A3, grupo 2) 

 Sim, Canadá ou EUA (A12, grupo 2) 

 Sim, Dubai, EUA. (A7, grupo 2) 
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 Sim, tenho vontade de morar em outro país, para o Japão. (A8, grupo 2)  

 Não, porque gosto de morar aqui tenho minha família e não conseguiria 

me separar deles. (A9, Grupo 2) 

 Sim, EUA. (A4, Grupo 2)  

 Não pois gosto do Brasil. (A17, grupo 2) 

 Tenho vontade de conhecer outros paises mas continuar morando no 

Brasil. (A1, grupo 2) 

 Nao tenho vontade de sair do Brasil. (A10, grupo 2) 

 

3.4   Um parecer sobre os comentários   

 

A opinião geral dos grupos pesquisados é a de que os livros didáticos e 

os próprios professores deveriam trazer mais informações e conhecimento 

sobre a história da Língua e dos países que a falam, pois assim se conseguiria 

maior envolvimento e respeito dos alunos para com o idioma. Isto deve-se ao 

fato de que educação linguística inicia-se na interação famíliar e prossegue ao 

longo da vida. 

Nesse processo, o indivíduo aprende as normas de comportamento que 

regem os diversos grupos sociais nos quais está inserido. Todos esses são 

espaços de representação de uma cultura nacional, de um discurso por meio 

do  qual se constrói  esse lugar imaginário da identidade nacional, ao construir,  

para os sujeitos, um sentido de nação com o qual lhes seja permitido 

identificar-se.  

O comportamento linguístico é um indicador claro da estratificação 

social, e alcança todos os segmentos sociais. Isso porque as  classes mais 

populares,  demosntram uma certa valorização em relação à fala daqueles que 

têm estudo, mesmo quando evidenciam não se importarem com um 
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determinado domínio linguistico. No entanto, a preocupação de ambos os 

grupos pesquisados em dominar a língua padrão, é se estalhes favorecerá o 

acesso a níveis superiores de ensino e a melhores condições de trabalho. O 

domínio da norma culta não deve excluir o universo social de cada grupo, 

condição de exercício de sua cidadania e de nacionalidade. 

Frequentemente, as pessoas tendem a avaliar umas as outras pela 

forma como falam, se vestem, muito em parte pela tentativa de compreender o 

outro e a si mesmo. Esta prática, apesar de natural do ser humano, trabalha 

com uma avaliação baseada em conceitos, que nada mais são do que uma 

simplificação do sujeito fundamentada em um ou mais encontros. Por esta 

razão, acredita-se que a cultura popular aproximou as classes sociais no que 

diz respeito a determinados hábitos e costumes. Hoje, todos usam, ouvem e 

vêem as mesmas coisas, independentemente do estrato social a que 

pertencem, principalmente entre a faixa etária dos grupos pesquisados.  

Esse conjunto de formas de agir, padronizado em determinadas 

situações comunicativas, se transforma em comportamentos previsíveis no 

âmbito da interação social. Assim, para se ter uma identidade, é preciso que o 

indivíduo pertença a um determinado grupo social, assuma características que 

são próprias deste grupo, para, então, atuar como o membro deste grupo. Ao 

escolher um ou outro padrão, o indivíduo está, na verdade, escolhendo um 

papel social.  

A língua, nesse sentido, pode ser elemento definidor de uma mesma 

comunidade linguística e, por ela, seus falantes podem integrar diferentes 

grupos sociais. 
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Observou-se nos grupos de pesquisa o que vai ao encontro do que 

afirmava Silva Neto (1986, p.224) segundo quem os mais cultos e instruídos 

são aqueles que mais se aproximam da língua culta, literária, revelando, muitas 

vezes, uma certa superioridade com relação aos menos favorecidos. 

Assim, no que diz respeito ao domínio da língua escrita, é perceptível a 

diferença entre os grupos pesquisados. O grupo1, em suas respostas, cometeu 

menos erros ortográficos e gramaticais, produziu sequências mais coesas e 

coerentes e elaborou argumentos em defesa do seu ponto de vista, deixando 

claro certo conhecimento sobre a história da língua. Já o grupo 2 mostrou 

menor domínio da norma culta da língua e não conseguiu construir um 

percurso argumentativo para as respostas que, por sua vez, foram muito 

monossílábicas, oscilando entre o sim e o não. 

Isto acontece, em parte, porque em muitos momentos, os alunos, 

quando estudam a língua materna em nossas escolas não reconhecem o 

idioma ditado nas gramáticas como a língua utilizada no seu dia-a-dia. Não 

poucas vezes, os alunos estranham determinadas construções frasais e 

mesmo a ortografia de certas palavras determinadas pela etimologia. A 

linguagem escrita apresentada nas gramáticas demonstra-se distante da forma 

como a língua oral se apresenta no cotidiano. Como acena Carvalho “A 

gramática, de certa maneira, apresenta-se como instrumento de opressão que 

impõe a forma da classe dominante como a fala correta” (CARVALHO, 2008, 

p.88).  

Assim como a Língua Portuguesa se faz presente em continentes muito 

distintos e por ela têm, de algum modo, sua identidade definida, os grupos em 
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análise, embora sejam configurados por comunidades sociais diferentes, 

mantêm entre si,   relações identitárias.  

E conhecer mais e melhor esses estudantes, é atentar para seu conjunto 

de valores e interesses, estes   que aglutinam uma gama de atitudes e 

atividades desenvolvidas e valorizadas por essa faixa etária. Nelas estão 

inseridas a literatura, os grupos teatrais e musicais, bandas de música, rappers, 

o movimento hip hop, o funk e outros – que de um modo geral aproximam 

jovens de todos os lugares e de diferentes classes sociais. 

Como bem destaca o estudante angolano, residente em Portugal,  

 Os valores vão se perdendo, a identidade, 

as culturas porque há uma globalização, 

uma mistura das culturas das pessoas. 

Somos todos iguais a América, os jovens 

daqui devem ser todos iguais aos da 

América, a mesma maneira de pensar, a 

mesma cultura hip, hop, rap... (Jardel Vieira 

em LÍNGUA – Vidas em Português, cena 4) 

Fig. XXVII – estudante angolano em Lisboa 

Se a língua determina uma identidade, sendo um traço cultural, não se 

pode dissociá-la das influências contextuais e socioculturais.  Assim, nos 

grupos observados, Lusofonia não tem o sentido geopolítico do termo, que 

engloba um conjunto de países e de povos cuja língua materna ou oficial é o 

português. Lusofonia é a afirmação de uma mesma identidade, de um passado 

comum, mesmo diante das diferenças sociais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     
 
Gosto de sentir a minha língua roçar 
A língua de Luís de Camões 
Gosto de ser e de estar 
E quero me dedicar 
A criar confusões de prosódia 
E uma profusão de paródias 
Que encurtem dores 
E furtem cores como camaleões 
Gosto do Pessoa na pessoa 
Da rosa no Rosa 
E sei que a poesia está para a prosa 
Assim como o amor está para a amizade 

[...] 
Minha pátria é minha língua! 
Fala Mangueira! Fala! 
 
(Caetano Veloso, Música Língua, 1984) 
 
 

A língua é viva e está em constante movimento e interação, constituindo-se 

socialmente, incorporando-se às novas culturas, reinventando-se, 

caracterizando o povo que a fala, recebendo influências e estendendo-se 

igualmente ao longo de sua história. No que diz respeito a esta pesquisa, 

objetivou-se observar a percepção de alunos do ensino médio quanto ao uso e 

à valorização da língua Portuguesa em um cenário lusófono, a fim de incentivar 

a aprendizagem da língua. 

Como universo de pesquisa, partimos de dois grupos de jovens, alunos de 

escolas bem distintas e distantes: uma particular e outra da rede pública 

estadual. Naturalmente, a princípio, já tínhamos um perfil esperado:  de um 

lado, jovens de escola particular, para os quais, outros países e o contato com 

outros idiomas não são novidades, uma vez que seus contextos sociais lhes 

trazem essa facilidade, seja por meio de viagens ao exterior, frequência de 

cursos livres de idiomas etc. de outro lado, alunos de uma escola pública cujos 

hábitos e contextos sociais não oferecem as mesmas oportunidades do grupo 
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anterior. A partir da diversidade e da diferença social de ambos os grupos foi 

possível entender os jovens como sujeitos de direitos que vivem e se formam 

em complexos contextos educativos, construídos histórica e culturalmente, e 

mediados por significados sociais de seu mundo. 

Num primeiro momento de discussão constatamos o que já esperávamos, 

os alunos pouco ou nada sabiam do termo Lusofonia e da relevância dos 

países de Língua Portuguesa; para eles era Brasil e Portugal. Este, apenas o 

colonizador, que trouxe e impôs sua língua e nós, o país que se libertou e 

alcançou sua grandeza. 

No entanto, para se compreender melhor essa diversidade, foi necessário 

pensar o processo de construção do conhecimento desses sujeitos, no que diz 

respeito à construção de sua identidade, a autonomia, a interação cultural com 

a comunidade em que moram ou atuam, produzindo assim, saberes sociais. 

Estes que só poderão ser percebidos se levarmos em conta as especificidades 

que marcam a vida de cada um. 

Para traçar o caminho que nos trouxe a esta discussão étnica e lusófona, 

comecemos a partir da  Lei 10.639,  sancionada em 2003 pelo Presidente da 

República – que altera a LDB (Lei de Diretrizes e Bases, 1996) e institui a 

obrigatoriedade, no ensino fundamental e médio, público e particular, o ensino 

de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira – tem especial importância para 

a divulgação/valorização do legado cultural africano que recebemos desde o 

século XVI, pois além de ampliar o parco conhecimento que temos dessa 

cultura, supõe um novo olhar sobre a história africana e afro-brasileira e suas 

possíveis relações como o percurso histórico brasileiro. A referida lei surgiu de 

movimentos negros e da urgência em acabar com a discriminação racial, 
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presente no cotidiano escolar, responsável direta pela crescente desigualdade 

de percurso entre os alunos negros e brancos, uma preocupação na área da 

Educação. A professora de Literatura (depoimento 3), de uma das escolas 

participantes da pesquisa, em seu depoimento, ressaltou a importância de se 

mostrar ao aluno, as origens de sua própria Literatura  

A presença da literatura dos países lusófonos do continente 

africano nas instituições de ensino tem oferecido aos alunos a 

oportunidade de perceberem nesses autores um veículo de 

reflexão sobre a história da colonização do continente e, ainda, 

consequentemente, o conhecimento das suas próprias raízes 

já que somos, direta e indiretamente, descendentes de 

africanos. (...) com esse contato o aluno seja capaz de 

relacionar as literaturas brasileira e africana, no que se refere 

aos seus respectivos contextos históricos que remetem a 

opressão aos menos favorecidos propiciando uma reflexão 

acerca do desenvolvimento das duas literaturas, o que se torna 

totalmente favorável e significativo para um ser em formação. 

 

Além da  aprovação da  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN, 1996), no ano seguinte houve a  criação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN, 1997), cujo propósito foi afirmar-se como uma referência para 

o Ensino Fundamental e Médio de todo país, já que tinha como um de seus 

objetivos explícitos garantir a todos os estudantes brasileiros o direito aos 

conhecimentos necessários para o exercício da cidadania plena, por meio da 

inserção  dos   temas transversais (Ética, Saúde, Orientação Sexual, Meio 

Ambiente, Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural), com o intuito de 

promover o respeito à diversidade, visando integrar todas as áreas do 

conhecimento.  Nesse contexto, destaca-se o tema da Pluralidade Cultural, na 

medida em que trata, mais especificamente, das relações sociais e culturais. 
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Dessa forma, o Ensino Básico passou a ter contato com uma literatura em 

Língua Portuguesa produzida fora do eixo Brasil – Portugal; uma abordagem 

que abriu caminho para um novo olhar na educação, levando em conta a 

diversidade histórica e cultural que constitui a sociedade brasileira. No entanto, 

mesmo que devam ser, oficialmente, inclusos estes conteúdos, na prática 

escolar, têm sua efetivação ainda bastante tímida e esporádica, já que ocupam 

percentagem mínima nos livros didáticos, reflexo de certos preconceitos 

históricos e culturais advindos de um modelo cultural ainda predominante. Isto 

fica observado na declaração da professora de Língua Portuguesa, 

(depoimento 2), que viu, com bastante entusiasmo, no seu material didático de 

1ª série do Ensino Médio, a inclusão de um capítulo sobre Lusofonia,  

Foi com grata satisfação que recebi o material do Sistema de 

Ensino trazendo um capítulo dedicado à lusofonia... 

Considerando a importância do tema num mundo globalizado, 

espero que o tema passe a ganhar maior relevância nos 

materiais didáticos e nas escolas do país para ampliar a 

conscientização sobre a realidade dos países lusófonos e 

garantir, no futuro, maior valorização mundial desses. 

Assim, pelas observações dos alunos em sala de aula e as declarações 

das professoras que contribuiram com sua visão durante este processo, 

reforçou-nos a ideia de que é e será, por meio da Educação, que construiremos 

nesses jovens uma consciência de pertencimento a uma Língua que tem uma 

história, uma raiz identitária e não apenas um percurso de opressão e 

dominação. Ao final do processo, os alunos, que antes não mensuravam o 

alcance da Língua Portuguesa (ou nem se preocupavam com esse aspecto), 

puderam compreender o valor da língua que temos e que atravessou vários 
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continentes e culturas, sendo capaz de constituir-se como um identitário de 

diferentes culturas. 

Ao pensarem a língua como um elemento construtor de sua identidade, 

esses jovens puderam constatar que a Língua Portuguesa ocupa diversos 

espaços geográficos, e que é influenciada por diversas crenças e culturas, 

enquanto se configura como um bem imaterial. Assim, o fato de essa língua 

estar e se fazer presente em diversos países e meios sociais diferenciados, 

quer dizer que ela, como fator identitário, imprime marcas e traços específicos 

aos seus usuários espalhados pelo globo. 

Compreenderam, ainda, que cada grupo social é capaz de modificar o 

falar e o escrever e, como população mais jovem, são propulsores das 

mudanças. Desse modo, é preciso, que as escolas revejam as barreiras que, 

muitas vezes, são colocadas entre a linguagem padrão e as linguagens da vida 

cotidiana, levando isso em conta a fim de se conhecer melhor os jovens, suas 

experiências e paixões e convidá-los a descobrir novos mundos e pessoas 

através da própria lingua, falada em vários continentes. 

Assim, inserir o ensino de aspectos linguísticos e culturais do espaço 

lusófono, na educação básica é fundamental para que os jovens entendam, ao 

refletir sobre sua própria condição de usuários, que as línguas não mudam 

apenas no tempo, mas também variam no espaço e nos diferentes contextos 

culturais em que se faz presente. Ao estudar essas variações, marcadas pela 

diversidade e ao mesmo tempo pelas similaridades, pode-se perceber todo 

dinamismo e riqueza de uma língua que atravessou séculos e espaços 

geográficos e continua, por meio da criatividade de seus usuários, um elemento 

de definição, manutenção e preservação de identidade.  
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ANEXOS 

 

1. Depoimentos  

 

1 - Profa. Ms. Maíra Bastos 

Leciona Lingua Portuguesa e Inglesa na escola Estadual 

 
O trabalho realizado em parceria com a doutoranda 

Leila Mansini começou em 2013 com a turma do 3º. Ano A do Ensino Médio. 

Essa turma foi escolhida porque havia entre eles e eu uma grande 

proximidade, pois eu era professora deles desde que estavam no 8º. Ano do 

ensino fundamental, ou seja, eram cinco anos juntos. Era a minha melhor 

turma de ensino médio, eles eram esforçados, dedicados, persistentes e acima 

de tudo, críticos. Não aceitavam respostas prontas e sempre tinham muitas 

perguntas. De um modo geral a sala tinha um excelente desempenho 

acadêmico.  

Antes de iniciar o projeto, eu conversei com os alunos, expliquei o que 

seria feito e porquê; disse que a Leila era uma amiga queridíssima e por isso 

eu gostaria muito que eles fizessem parte da pesquisa dela. Eles aceitaram o 

desafio e passamos uma aula conversando sobre pós graduação, 

mestrado, doutorado, dissertação, tese etc.  

Na aula seguinte assistimos ao vídeo. Infelizmente, por problemas 

técnicos, não conseguimos ver o documentário inteiro em um único dia. O mais 

interessante de todo o trabalho foi a reação deles ao ver o primeiro brasileiro 

que aparece na tela: Márcio Freitas o ambulante que vende balas em um 

ônibus no Rio de Janeiro. A aparição do brasileiro gerou uma grande 

discussão, os alunos ficaram inconformados por serem representados por um 

vendedor que falava português errado enquanto os outros países foram 

representados por escritores, estudantes, “membros da elite” segundo eles. 

Essa foi a primeira interrupção. Os alunos viam como preconceito a escolha de 

Márcio como representante do Brasil porque perpetuava o estereótipo de 

que brasileiro, pele morena, de periferia fala errado e é pobre; o 

questionamento partia do principio que em todos os países eles deveriam ter 
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entrevistado pessoas do mesmo nível socioeconômico, e que a escolha do 

brasileiro era preconceituosa.  

Depois de discutirmos alguns minutos, pedi que assistissem ao 

documentário inteiro antes de criticarmos ou questionarmos. Retomamos o 

vídeo. Contudo, quando Márcio reaparece na favela, com a bíblia na mão ( 42’ 

aproximadamente), o vídeo é mais uma vez interrompido para dar lugar 

a discussão em sala. Indignados, eles questionam mais uma vez a escolha do 

entrevistado, já que, exceto Dinho (Moçambique) que mora em um prédio 

abandonado, todos os outros são apresentados em lugares melhores que o 

brasileiro. A discussão recomeçou. Fim da aula.  

Na aula seguinte, o vídeo foi retomado. A insatisfação ainda era grande. 

A aparição de Martinho da Vila, cantor e compositor carioca, não amenizou a 

discussão; mais uma vez eles não se sentiam representados. Nesse ponto do 

vídeo dois aspectos incomodavam: ambos os representantes eram negros e 

cariocas; além disso não eram personalidades reconhecidas mundialmente por 

seus feitos, como era Mia Couto e Saramago.   

A situação não melhorou muito com a aparição dos Portugueses 

bebendo no bar, embora eles tenham concordado com a afirmação de que o 

Brasil é um país multicultural, com todas as cores e sabores do mundo.  

Depois de vermos todo o vídeo discutimos por uma aula e o tom de 

indignação era geral. Embora eles tenham se compadecido com a história do 

Dinho, em especial, o mais marcante para eles foi o fato de não se sentirem 

representados pelos brasileiros que aparecem no documentário e verem isso 

como forma de preconceito.  

Outro aspecto que deve ser ressaltado é que nesse mesmo ano, alguns 

meses antes, os alunos tiveram contato com estrangeiros, falantes de língua 

Portuguesa especialmente angolanos, que vieram para o Brasil para participar 

da Jornada Mundial da Juventude que aconteceu no Rio de Janeiro. As igrejas 

do bairro participaram de uma ação para receber, acomodar e guiar esses 

turistas em sua passagem pelo país; o que favoreceu o contato com um “outro” 

português. Mesmo os alunos que não estavam envolvidos com o evento 

organizado pela Igreja Católica tiveram acesso aos estrangeiros, pois eles 

andavam pelo bairro, iam ao mercado, aos parques; e eram muito simpáticos, 

conversavam de maneira natural e espontânea, facilitando a aproximação.   
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Acredito que essa atividade de discussão complementou o que a maioria 

deles vivenciou na prática.  

De um modo geral foi uma experiência gratificante, eles atentaram para 

aspectos que me pareceram banais, contudo adquiriram outros significados 

para eles; foi como olhar um mesmo objeto a partir de três prismas. 
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2 - Vera Lamboia 

Profa. de Grámatica da Escola Particular 

 

Por que tratar da lusofonia na escola? Para que tocar nesse assunto? Por que 

esse tema seria importante? 

A independência do Timor Leste e um amigo que lá foi trabalhar na 

estruturação do país me levaram a um interesse pelo tema. Sem material 

didático a respeito do assunto, comentava, nas aulas sobre acordo ortográfico, 

a respeito dos países cujo Português é língua oficial e discutíamos sobre a 

importância do fortalecimento da língua para o desenvolvimento de uma 

Nação. 

Foi com grata satisfação que recebi o material do Sistema de Ensino (SME) 

que chegou ao 1º ano do Ensino Médio trazendo um capítulo dedicado à 

lusofonia. O material proporciona a oportunidade de ampliação das discussões 

a respeito da lusofonia permitindo que os alunos percebam a importância da 

discussão a respeito da realidade dos países que falam Língua Portuguesa, 

que eles reflitam sobre a distribuição da Língua Portuguesa no mundo e que 

conheçam a CPLP e a importância de seu trabalho. 

Considerando a importância do tema num mundo globalizado, espero que o 

tema passe a ganhar maior relevância nos materiais didáticos e nas escolas do 

país para ampliar a conscientização sobre a realidade dos países lusófonos e 

garantir, no futuro, maior valorização mundial desses. 
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3 - Profa.Dra. Elisangela Nogueira 
Leciona Literatura na escola Particular 

 

Presença da Literatura Africana: retorno às raízes 

A inserção das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa (Angola, Cabo-

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) nas escolas 

regulares e no ensino superior tem proporcionado aprendizado significativo 

para os alunos. 

Esse estudo oferece ao aluno a oportunidade de conhecer a cultura, arte, 

história e política do povo africano e também a possibilidade de contato, 

através da leitura e análise das obras, com os mais representativos autores dos 

países referidos. Para destacar apenas alguns: Jorge Barbosa (Cabo verde), 

Pepetela (Angola), Mia Couto (Moçambique), Luandino Vieira (Angola), Noêmia 

de Sousa (Moçambique) contribuem significativamente para a propagação da 

cultura e literatura africanas como também para enaltecer a própria cultura e 

literatura brasileira, já que parte desses autores revelam, com certo orgulho, o 

que é muito gratificante para nós sul americanos, que se inspiraram nos 

autores brasileiros para produzirem sua própria literatura. 

Parece perceptível que a presença da literatura dos países lusófonos do 

continente africano nas instituições de ensino tem oferecido aos alunos a 

oportunidade de perceberem nesses autores um veículo de reflexão sobre a 

história da colonização do continente e, ainda, consequentemente, o 

conhecimento das suas próprias raízes já que somos, direta e indiretamente, 

descendentes de africanos. Essa descendência se desenvolveu, como já é de 

conhecimento da sociedade brasileira, em razão da escravidão e da inserção 

do povo africano, mesmo que a contra gosto, no continente americano. 

Acredita-se, ainda, que com esse contato o aluno seja capaz de relacionar as 

literaturas brasileira e africana, no que se refere aos seus respectivos contextos 

históricos que remetem a opressão aos menos favorecidos (embora os países 

lusófonos do continente africano tenham se tornado independentes 

tardiamente, se comparados com o Brasil - essa é uma discussão para ser 

desenvolvida num outro momento) propiciando uma reflexão acerca do 
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desenvolvimento das duas literaturas, o que se torna totalmente favorável e 

significativo para um ser em formação. 

 

2. Questionário sócio–demográfico dos alunos   


