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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho insere-se no Projeto de Pesquisa “Línguas e Culturas em contato: 

Identidade, representação e estudos de tradução”, dentro da Linha de Pesquisa “Estudos 

Aplicados de Linguagem”, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem do 

Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Propomos o estudo das perdas 

linguísticas das comunidades de imigração italiana na cidade de Juiz de Fora - MG através da 

representação linguística de estudantes de italiano da localidade. Nosso objetivo é entender o 

que pensam os estudantes de italiano a respeito da língua e cultura daquele país e, então, 

relacionar os resultados com os estudos teóricos de perda e manutenção linguística e cultural e 

também com os estudos de Ecolinguística. O referencial teórico é delimitado por Haugen 

(1972), Mufwene (2004; 2008), Couto (2009), Calvet (2005) e Petitjean (2009). Entendemos 

que a representação linguística não pode se dissociar da representação social da mesma forma 

que não se pode falar em Linguística sem considerar o meio social onde a(s) língua(s) são 

usadas. Esta pesquisa é eminentemente qualitativa. A metodologia utilizada constituiu-se de 

aplicação de enquetes sociolinguísticas que foram respondidas por estudantes de italiano da 

cidade de Juiz de Fora, com perguntas objetivas e perguntas subjetivas que ensejaram 

respostas analisadas a partir da proposta de Petitjean (2009) sobre representação linguística 

como ferramenta para discutir o contato de línguas de imigração. Pretendemos contribuir com 

os estudos de perda e manutenção de línguas de imigração no Brasil, sobretudo em regiões 

onde há rico material em estudos históricos sobre imigração, mas poucos com viés 

sociolinguístico. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present paper is part of the Research Project "Languages and Cultures in Contact: 

Identity, representation and translation studies" within the Research Line "Applied Language 

Studies” of the “Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem” at “Instituto de 

Letras” of “Universidade Federal Fluminense” (Niteroi/RJ, Brazil). Its purpose is the study of 

Italian immigration linguistic loss in the city of Juiz de Fora/MG (Brazil) through linguistic 

representation of Italian students in this city. Our goal is to understand what students think 

about the Italian language and culture of that country and then relate the results with 

theoretical studies of cultural and linguistic loss and maintenance with Ecolinguistics studies. 

The theoretical framework is bounded by Haugen (1972), Mufwene (2004, 2008), Couto 

(2009), Calvet (2005) and Petitjean (2009). We understand that Linguistic Representation 

cannot be dissociated from Social Representation in the same way that one cannot speak 

about Linguistics without considering the social environment in which languages are used. 

This research is mainly qualitative. The used methodology consisted of applying 

sociolinguistic surveys that were answered by students of Italian language in the city of Juiz 

de Fora, with both objective and subjective questions that gave rise to responses which were 

analyzed from Petitjean’s (2009) proposal on Linguistic Representation as a tool for 

discussing immigration languages in contact. We intend to contribute to studies of linguistic 

loss and maintenance of immigration languages in Brazil, especially in regions where there is 

quite a rich material in historical studies of immigration, but a few with sociolinguistic bias. 

 

 

 

 

 

Keywords: Language loss and maintenance, linguistic representation, ecolinguistic 

 

  



ABSTRACT 

 

 

 

Il presente lavoro si inserisce nel Progetto di Ricerca “Lingue e Culture in contato: Identità, 

rappresentazione e studi di traduzione”, dentro la Linea di Ricerca “Studi Aplicati di 

Linguaggio” del “Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem” dell’ ”Instituto de 

Letras” dell’ ”Universidade Federal Fluminense” (Niteroi/RJ, Brasile). Proponiamo lo studio 

delle perdite linguistiche delle comunità di immigrazione italiana nella città di Juiz de Fora, 

stato di Minas Gerais, Brasile, attraverso la Rappresentazione Linguistica di studenti di língua 

italiana in codesta città. Il nostro scopo è capire cosa pensano gli studenti di italiano riguardo 

la língua e cultura dell’Italia e, dunque, fare il rapporto dei risultati com gli studi teorici su 

perdita e manutenzione linguística e culturale e pure com gli studi su Ecolinguistica. La teoria 

si basa su Haugen (1972), Mufwene (2004; 2008), Couto (2009), Calvet (2005) e Petitjean 

(2009). Comprendiamo che la Rappresentazione Linguistica non può essere dissociata dalla 

Rappresenazione Sociale dallo stesso modo che non possiamo parlare di Linguistica senza 

tenerci conto del mezzo sociale dove le lingue sono adoperate. Questa ricerca è 

eminentemente qualitativa. La metodologia utilizzata è consistita nell’applicazione di indagini 

sociolinguistiche a studenti di italiano della città di Juiz de Fora/MG (Brasile), con domande 

oggettive e soggettive che hanno dato luogo a risposte analizzate a partire dalla proposta di 

Petitjean (2009) su Rappresentazione Linguistica come strumento per discutere il contatto di 

lingue di immigrazione. Intendiamo dare un contributo agli studi su perdita e manutenzione di 

lingue di immigrazione in Brasile, soppratutto nelle regioni che contano com ricchi material 

in studi storici su immigrazione, ma pochi dal punto di vista sociolinguistico. 

 

 

 

 

 

Parole chiave (Keywords): Manutenzione e perdita linguistica, rappresentazione Linguistica, 

ecolinguistica 
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1. Introdução 

 

 

AL COSPETTO DELLA FRAGILITÀ UMANA CI SIA CONFORTO 

IL MESTO RICORDO DI CHI FU GIUSTO IN VITA
1
 

 

A lápide acima se encontra no Cemitério da Glória, na cidade de Juiz de Fora/MG e 

nos serve para introduzir esta dissertação. Mostra uma parte da influência linguística italiana 

na cidade, que de pequeno entreposto entre o Rio de Janeiro e as Minas Gerais, passou a ser 

conhecida como a Manchester Mineira, dada a sua vocação industrial. 

Para que essa transformação fosse possível, Juiz de Fora precisou receber 

trabalhadores imigrantes de várias partes do mundo, que vieram em grande quantidade 

aproveitando a política de imigração criada pelo governo do Estado de Minas Gerais. 

Bem próximo à lápide citada anteriormente encontra-se um túmulo com uma pequena 

inscrição em árabe. Já do lado esquerdo da entrada deste mesmo cemitério, há um espaço 

reservado aos cidadãos “de confissão luterana”, onde estão sepultados muitos germânicos e 

descendentes. 

                                                           
1
 Tradução minha: “Diante da fragilidade humana que haja conforto. A lastimosa lembrança de quem foi 

correto em vida”. 

Figura 1 - Lápide encontrada no Cemitério da Igreja da Glória, em Juiz de Fora – reminiscências do 

passado de imigração italiana 
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Esse breve resumo mostra um pouco da formação da população da cidade de Juiz de 

Fora a partir do fim do século XIX. Milhares de imigrantes ocuparam a cidade e região em 

busca de melhores condições de vida, sendo que a maioria era formada por italianos. 

No entanto, embora a presença de descendentes de italianos seja ainda hoje marcante, 

não há uma comunidade linguística
2
 italiana na cidade, que parece viver à margem desse 

conhecimento. 

Nossa pesquisa pretende explicar como se deu essa perda linguística ao longo desses 

anos numa perspectiva de Representação. O estudo parte da história da unificação da Itália e 

das diferenças culturais de suas regiões, transita pelas marcantes diferenças linguísticas dos 

povos que habitavam a península itálica até chegar ao momento em que a imigração toma 

vulto. Falaremos da organização dos imigrantes italianos no Brasil e concentraremos nosso 

estudo em Juiz de Fora e na Zona da Mata mineira. 

Mostraremos que os italianos, ao contrário do que pensa o senso comum, não vieram a 

Juiz de Fora para trabalhar na lavoura substituindo a mão de obra escrava. Na verdade, 

ocuparam o centro urbano da cidade por possuírem algum tipo de qualificação, sobretudo na 

construção civil. 

Detalharemos os conceitos de língua e dialeto, evidenciando que os italianos, na 

verdade, não falavam necessariamente italiano. Esse idioma, na verdade, era a L2
3
 de muitos 

deles. 

Introduziremos conceitos de Contato de Línguas e Ecolinguística, analisando as 

diversas possibilidades em que esse contato pode ocorrer. Estudaremos Manutenção e Perda 

na perspectiva da Ecolinguística baseando-nos em Mufwene (2004; 2008) e Couto (2009). 

Ilustraremos a situação linguística na cidade de Juiz de Fora através do modelo gravitacional 

de Calvet (2005) até chegar aos estudos de representação linguística de Petitjean (2009). 

Referindo-nos a essas teorias, analisaremos os resultados da Enquete Sociolinguística 

aplicada a estudantes de italiano da cidade. Buscaremos saber o que pensam os estudantes 

sobre a língua e cultura italiana para entender a relação que possa haver entre estudar italiano 

e conhecer a cultura e língua italianas. Para uma análise mais acurada da transmissão de 

                                                           
2 Estamos voluntariamente usando a expressão ‘comunidade linguística’ como definida em DUBOIS Jean et. alli. 

Dicionário de Linguística. São Paulo: Cultrix: 2006 (p. 133). 
3
 Utilizaremos a nomenclatura L2, L3 etc. para as línguas aprendidas fora do ambiente familiar, como segunda 

ou terceira língua, ou qualquer outra que não seja a L1, que chamaremos materna. 
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conhecimento intergeneracional, restringiremos o corpus aos dados dos descendentes de 

italianos que se estabeleceram em Juiz de Fora e Zona da Mata, nosso recorte espacial de 

pesquisa. 

 Não podemos recorrer aos próprios imigrantes para saber qual era representação que 

tinham de suas línguas. Assim, com base nos estudos de representação linguística de Petitjean 

(2009), buscaremos a representação que seus descendentes têm do italiano e das línguas 

faladas pelos seus ancestrais para entender o que pensavam os próprios imigrantes a respeito 

de suas línguas. 

 

1.1. Definição do Estudo 

A presente dissertação se insere nos estudos de línguas em contato, em especial na 

temática de manutenção e perda linguística de línguas de imigração no Brasil. Como 

delimitação, selecionamos o tema da manutenção e/ou perda da língua e cultura italiana, 

trazidas para a cidade de Juiz de Fora e arredores pelos imigrantes italianos principalmente 

entre o final do século XIX e o início do século XX. A escolha pelo município de Juiz de Fora 

se dá por ser esta cidade polo regional da Zona da Mata mineira. 

 

1.2. Situação problema e justificativa 

 

A cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, localiza-se a de 272 km de Belo 

Horizonte e a 184 km do Rio de Janeiro
4
. Foi elevado à categoria de município em 31 de maio 

de 1850
5
. Experimentou um enorme desenvolvimento com grande crescimento populacional 

desde então e conta atualmente com mais de 500.000 habitantes
6
. Em 1893, um 

recenseamento realizado na cidade indicava a população de 10.200 habitantes
7
. Esse 

crescimento da população é fortemente influenciado pela imigração estrangeira, 

principalmente europeia, mas também do oriente médio. E dentre esses europeus que vinham 

                                                           
4
 Fonte: http://www.pjf.mg.gov.br/cidade/distancias.php 

5
 http://www.pjf.mg.gov.br/cidade/historia.php 

6
 516.247 segundo o censo de 2010 (http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=31&dados=1) 

7
 Ver anexo I. Documento do arquivo da Prefeitura de Juiz de Fora. Trata-se de uma folha de papel de formato 

próximo ao A2 e que foi fotografado em quatro partes. O anexo é uma montagem das partes. 

http://www.pjf.mg.gov.br/cidade/distancias.php
http://www.pjf.mg.gov.br/cidade/historia.php
http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=31&dados=1
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em busca de melhores condições de vida destacam-se os italianos, que desembarcaram no 

estado de Minas Gerais em enorme quantidade. 

Com base em observações empíricas, identificamos que o grande volume de 

imigrantes italianos (mais de 18.000 famílias no período de 13 anos, cerca de 50.000 pessoas, 

imigraram para Minas Gerais) não deixou comunidades linguísticas nem marcas linguísticas 

significativas tanto em Juiz de Fora como na Zona da mata mineira. Por que razão um neto de 

quatro italianos, como o autor desta dissertação, não ouvia a língua de imigração em casa, 

mesmo que fosse aportuguesada? Por que ele teve que aprender italiano em escolas privadas, 

partindo de um reduzidíssimo conhecimento oral desse idioma? E será que esse parco 

conhecimento era mesmo do italiano padrão? 

A partir de leituras preliminares nas áreas de Línguas em/de Contato, Ecolinguística e 

representação linguística, além do conhecimento prévio sobre a diversidade linguística da 

Itália, sobretudo na época de seu processo de unificação, foi possível identificar a viabilidade 

e relevância de um estudo que possa explicar cientificamente o fenômeno da perda da 

identidade linguística nas gerações de descendentes italianos. 

No Brasil, os estudos linguísticos que abordam a questão da imigração são realizados 

em sua maioria no Rio Grande do Sul. Entretanto, pouco se sabe e pouco se fala sobre a 

imigração italiana em Minas Gerais e em estudo recente (PERES 2011) temos notícia de 

trabalhos sendo desenvolvidos em pequenas comunidades de imigrantes italianos no estado 

do Espírito Santo. 

Sobre manutenção e perda linguística há várias pesquisas no sul do Brasil, sobretudo 

em comunidades linguísticas alemãs e italianas no sul do Brasil. Savedra, Von Borstel, 

Damke e outros (2011)
8
 têm sido responsáveis por vários trabalhos na área. 

Este trabalho pretende então contribuir com os estudos de manutenção e perda 

linguística entre línguas em/de contato ao longo da história do nosso país. Acreditamos que a 

investigação aqui proposta sobre o tema com o recorte espaço-temporal selecionado contribua 

para reforçar os estudos que vêm sendo desenvolvidos na área de história, política e contato 

linguístico no Brasil. 

                                                           
8
 A obra “Língua, cultura e ensino” (2011), organizada por Von Borstel e Costa-Hübes apresenta trabalhos dos 

autores citados, entre outros. 
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O objeto de estudo tem como problema central a questão do desaparecimento de uma 

comunidade linguística italiana em Juiz de Fora. Considerando o forte fluxo migratório da 

cidade em referência, questionamos por que não são identificadas em Juiz de Fora 

comunidades linguísticas italianas. Qual a relação dessa perda linguística com a imigração de 

ocupação urbana? A perda/não manutenção da língua pode estar relacionada com a 

estigmatização de línguas sem prestígio? Os estereótipos negativos a respeito de imigrantes 

podem ter influenciado a não manutenção de uma comunidade linguística italiana? A perda 

linguística provocou também a perda de traços culturais? Em caso negativo, em que situação 

tais traços são identificados? 

 

1.3. Objetivos 

O estudo pretende identificar o legado linguístico e cultural deixado pelos imigrantes 

italianos em Juiz de Fora, estabelecidos na cidade e arredores, sobretudo no final do século 

XIX e início do século XX, em virtude da política de imigração adotada pelo governo mineiro 

naquela época. 

Em caso de existência de traços de cultura e língua, buscaremos identificar as 

situações de contato onde possam ser perceptíveis e em que contextos de comunicação 

possam ser identificáveis: familiar, social, escolar, entre outros. 

Pretendemos também discutir a perda/não manutenção linguística pelo viés da 

Ecolinguística e pelos estudos de representação. 

Nossa hipótese admite que a não existência de uma comunidade linguística italiana em 

Juiz de Fora se deve a fatores ligados a peculiaridades que remontam ao tempo da unificação 

da Itália, bem como a fatores pragmáticos ligados a necessidades reais de sobrevivência e 

melhoria de vida. As diferenças linguísticas dos italianos, muitas vezes consideradas simples 

variedades diatópicas de uma língua única, nacional, foram, a nosso ver, determinantes para 

que não houvesse transmissão de língua por contato intergeneracional e, consequentemente, 

manutenção de comunidades linguísticas. 
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2. Contexto histórico e linguístico da imigração italiana em Juiz de Fora 

 

Estudos sobre imigração no Brasil, em especial a italiana, são abundantes. Entretanto, 

a grande maioria dos trabalhos se concentra na perspectiva histórica e não linguístico-cultural. 

Frosi & Raso (2011: 318-319) citam alguns importantes fatores para essa pouca atenção, entre 

eles a proposital negação, por parte da elite cultural brasileira, da importância dos 

componentes europeus e asiáticos na formação da identidade brasileira. Com isso, transmitiu-

se a ideia de que o fenômeno migratório era mais parte da história dos países de emigração do 

que parte da história do Brasil. O Rio Grande do Sul é uma exceção, pois o fenômeno 

linguístico-cultural adquiriu formas impossíveis de serem escondidas. 

Os autores mencionam também, no caso específico do italiano, o pouco interesse 

acadêmico em estudar os efeitos do contato cultural e linguístico. Há preferência “em 

promover e ensinar a grande tradição cultural italiana nas formas que ela teve na madre-

pátria”. 

Outro fator importante, sobre o qual falaremos com mais detalhes ainda neste capítulo, 

diz respeito ao perfil sociocultural dos imigrantes italianos que aqui chegavam: analfabetos e 

dialetófonos
9
, que ficavam à margem da cultura escrita e eram considerados representantes de 

culturas não prestigiosas ao olhar dos brasileiros (FROSI & RASO, 2011) 

Como se nota nessa breve introdução, trabalhos sobre imigração que abordam 

influências linguísticas e culturais no processo de construção identitária do povo brasileiro, 

provenientes do contato dos povos não são comuns. Por essa razão, falaremos sobre a história 

da imigração italiana abordando o singular aspecto linguístico da Itália, quase sempre 

esquecido ou mencionado apenas superficialmente nas pesquisas sobre imigração com 

perspectiva histórica. 

 

2.1. A imigração italiana no Brasil 

A história da imigração no Brasil começa no início do século XIX, mas tem seu 

volume aumentado na segunda metade desse mesmo século. Várias são as razões pelas quais 

muitos imigrantes estrangeiros se instalaram por aqui. A colonização de áreas despovoadas foi 

                                                           
9
 Discutiremos mais à frente a nomenclatura ‘dialeto’ e seus conceitos, incluindo os valores semânticos no 

Brasil e na Itália. Retomaremos também antigas discussões sobre a (não) diferença entre língua e dialeto. Esses 
conceitos serão muito importantes no desenvolvimento deste trabalho. 
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uma delas, mas também a substituição dos escravos nas fazendas de café e a necessidade de 

mão de obra para as novas indústrias nos centros urbanos foram parte do escopo. 

Os imigrantes, em sua maioria vindos da Europa, instalaram-se em diversas partes do 

país e os estados do sul e sudeste se destacaram como destino principal. Também é notório o 

alto volume de imigrantes italianos em relação às outras nacionalidades, fruto de uma situação 

quase caótica de um processo de unificação de reinos para formar a Itália como nação. 

A Itália, reconhecida como tal, foi unificada em 17 de março de 1861. Antes haviam 

reinos separados e povos que, de uma forma ou de outra, tinham algo em comum. Contudo 

esse ‘algo’ era bem menos importante do que idealizavam os propagadores e defensores da 

Itália Unida. A célebre frase “ora che l’Italia è fatta bisogna fare gli italiani” (fizemos a 

Itália, agora é preciso fazer os italianos)
10

 , (MONTANELLI 2006, vol 6: 3), (HOBSBAWN 

1998: 56) pronunciada por Massimo D’Azeglio, importante político, escritor e pintor italiano, 

resume a situação da identidade do povo italiano na época da unificação. 

 

 “Sabeis que, quando um povo perde pátria e liberdade e se disperde pelo mundo, a língua 

lhe mantém posto de pátria e de tudo... Sabeis que assim aconteceu na Itália, e que a 

primeira coisa que quisemos quando nos ressentimos italianos após três séculos de 

servidão, foi a nossa língua comum que Dante criava, Machiavelli escrevia, Ferruccio 

falava.” (DE MAURO 1991: 1)
11

 

O trecho acima demonstra a ideia de que língua e nação são ligadas uma à outra numa 

relação de unidade bem estreita. Um lugar-comum atribui essa ideia ao romantismo alemão. 

Porém, na verdade, ela aparece em âmbitos cronológicos e culturais bem mais vastos. Seus 

primeiros traços surgem no oriente antigo, onde a narração bíblica já colocava a maldição 

babélica das línguas, o nascimento das múltiplas línguas e das múltiplas nações da Terra.

 A formação dos primeiros Estados nacionais nas origens do moderno mundo europeu, 

a eficácia desse sistema na vida das sociedades que assim se organizaram, os hábitos 

                                                           
10

 Em Hobsbawm (1998) a tradução é “Nós fizemos a Itália, agora temos que fazer italianos”. A ausência do 
artigo definido masculino plural à frente de ‘italianos’, presente na versão original, faz diferença. Daí a 
preferência pela minha tradução. Não se trata de fazer italianos no sentido reprodutivo, mas sim de criar um 
sentimento de italianidade na população. 
11

 Tradução minha. Texto original: “Voi sapete che, quando un popolo ha perduto patria e libertà e va disperso 
pel mondo, la lingua gli tiene luogo di patria e di tutto... Sapete che così avvenne in  ltalia, e che la prima cosa 
che volemmo quando ci risentimmo italiani dopo tre secoli di servitù, fu la nostra lingua comune che Dante 
creava, il Machiavelli scriveva, Il Ferruccio parlava.”(Luigi Settembrini, escritor do ‘risorgimento’ em ‘Ricordanze 
della mia vita’, obra autobiográfica). 
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linguísticos que se tornaram homogêneos e se consolidaram em línguas comuns particulares a 

cada Estado e a expansão da influência desses estados em outras terras criaram a ideia dessa 

relação de nexo entre língua e nação. Essa ideia foi ainda reforçada por políticas linguísticas 

promovidas pelos próprios Estados. Os românticos não foram os ‘inventores’ dessa ideia de 

unidade entre língua e nação, mas herdeiros de uma tradição histórica. No entanto, ressalte-se 

que essa ideia nunca havia sido tão difundida e proclamada como o foi durante o romantismo.  

As razões disso não eram intelectuais ou literárias, mas essencialmente políticas. A verdade é 

que isso era um ideal, um objetivo a ser alcançado para que as nações se reforçassem, mas 

longe da realidade dos povos. Exemplos não faltam. No Parlamento Subalpino, onde se 

discutiam e se lançavam as bases da ‘Unità Italiana’, deputados e senadores procuravam 

aprender propriamente a língua italiana (DE MAURO 1991). 

O jornalista Indro Montanelli, em sua obra intitulada ‘Storia d’Italia’ comenta que o 

então ministro da fazenda italiano Quintino Sella e seu secretário particular e chefe de divisão 

Giovanni Giolitti se falavam em dialetto (piemontês
12

). Giolitti viria, mais tarde, a ocupar o 

cargo de Presidente del Consiglio
13

, o chefe de governo italiano. O príncipe Vittorio 

Emanuele, que falava muito bem o napolitano
14

, conversava nessa língua com o príncipe 

Nicola Brancaccio, com quem tinha muita intimidade. Além disso, gostava particulamente de 

escutar histórias em napolitano principalmente quando estava de mau humor, o que acontecia 

frequentemente depois de ser coroado rei (MONTANELLI 2006). 

O afeto pela língua italiana nunca se tornou uma paixão exagerada ou deslumbrante, 

diferentemente do que ocorrera na Alemanha, onde a consciência nacional mostrou sinais de 

intolerância próprias do nacionalismo ‘exclusivístico’. Na idolatria por uma língua nacional, 

intelectuais importantes como Herder
15

 foram levados a condenar “hordas de monges” 

alegando que esses tinha contaminado a pureza das línguas germânicas com a cultura latina e 

cristã (DE MAURO 1991). 

O idealismo dos patriotas italianos, tais como Settembrini, esperava que a língua 

italiana se tornasse língua viva. E, de fato, a supervalorização do idioma por parte desses 

idealistas se sustentava na preocupação com a possibilidade de a língua italiana não cumprir o 

papel a ela dedicada. Décadas antes da unificação o escritor e dramaturgo Carlo Gozzi já tinha 
                                                           
12

 A língua falada na região do Piemonte, noroeste da Itália, cuja capital é Turim. 
13

 Primeiro Ministro ou Premiê. 
14

 A língua falada em Nápoles e arredores. 
15

 Johann Gottfried Herder, importante filósofo, teólogo e literato alemão do século XVIII. 
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definido o italiano como uma “língua morta que jazia nos milhares de volumes escritos” e que 

“era aprendida como as línguas mortas, através de estudo”. A situação permanecia a mesma 

nos anos da unificação. Embora a primazia do italiano nos planos cultural e político fosse 

certa e segura, isso não acontecia no plano linguístico efetivamente. Ao uso do italiano como 

língua principal dos italianos se opunham hábitos e características radicados por séculos na 

sociedade italiana, que produziram condições linguísticas singulares. O italiano era uma 

língua celebrada, mas não usada; uma língua estrangeira na própria pátria (DE MAURO 

1991). 

Um linguista da época, Graziadio Isaia Ascoli
16

, entendia que a situação linguística 

italiana deveria ser relacionada com os eventos históricos anteriores. No proêmio do 

“Archivio glottologico italiano”
17

 ele enfatizou que, entre as conquistas romanas dos séculos 

IV e III a. C. e a unificação política de 1861, não houve nenhuma ação que fosse capaz ao 

menos de salvaguardar a homogeneidade linguística das diversas regiões da península itálica. 

Faltaram as necessárias forças centrípetas que forçam uma centralização demográfica, 

econômica, política e intelectual típicas de um Estado unitário e de uma Capital dominante, 

como aconteceu na França, Espanha, Inglaterra. Lá, essas forças induziam as províncias a se 

orientarem, inclusive linguisticamente, de acordo com o modelo das respectivas capitais. Por 

outro lado, faltou também na Itália uma motivação, tal como a ‘Reforma’ nos países 

germânicos, que difundiu amplamente a educação de base e a leitura de textos sagrados, 

polarizando a atenção de todas as classes sociais em todas as regiões acerca dos polêmicos 

temas religiosos. Dessa forma, ter-se-ia sido criado um movimento de circulação de ideias, 

experiências e tradições em alto grau de homogeneidade linguística, capazes de suprir a 

ausência de uma unidade política (DE MAURO 1991). 

Segundo a análise do professor Pietro Trifone, da Universidade de Roma ‘Tor 

Vergata’, a identidade italiana de hoje é “ricca e fecconda” por ser fruto de uma milenar 

mistura de gentes, de línguas e de cultura. Ele afirma que a posição da “bota” (formato 

geográfico da península itálica), numa via estratégica de passagem e as condições geográficas 

do território colaboraram muito para essa identidade “dinamica e plurale” (TRIFONE 2010: 

21). 

                                                           
16

 Linguista e glotólogo italiano falecido em 1907. Foi também senador do Reino da Itália. 
17

 Revista sobre glotologia, frequentemente abreviada de AGI. 
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De Mauro lamenta a ausência dessa homogeneidade linguística naquela época, e talvez 

até tenha razão; contudo, caso essa pretensa homogeneidade tivesse ocorrido, não podemos 

imaginar o que teria acontecido com a riqueza das singulares variedades linguísticas da Itália, 

existentes até hoje. Do ponto de vista estritamente linguístico não podemos afirmar que a 

heterogeneidade tenha sido um mal; afinal, hoje percebemos uma grande mobilização pela 

defesa e valorização das línguas minoritárias, sempre subjugadas e relegadas em segundo 

plano, seja como línguas ‘inferiores’ ou como línguas ‘erradas’. 

A língua poderia ter sido um fator importante para a unificação, mas, como já vimos, 

foi um entrave. Os italianos não falavam a mesma língua, embora falassem línguas neolatinas 

tanto quanto o português, o castelhano, o catalão, o galego, o provençal, o sardo e outras. 

Línguas semelhantes
18

, mas diferentes o suficiente para não agregar os povos da forma como 

idealizavam os promotores da unificação. Essa situação havia sido notada e avisada 

claramente por Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi
19

: faltava, na Itália, uma língua de 

conversação, com a qual se pudessem debater os problemas e as ideias (TRIFONE 2010: 28). 

Uma situação curiosa ilustra bem essa situação. Trata-se da história de um camponês 

de Brescia, importante cidade do norte italiano, à margem ocidental do lago de Garda, que 

caiu doente durante sua viagem a Roma por motivos religiosos. Era o ano de 1759. Foi 

internado num hospital de Florença, mais ou menos na metade do caminho até Roma. Não 

conseguia fazer-se compreender e nem compreender os enfermeiros até que encontrou alguém 

de sua região e agradeceu efusivamente: “Graças a Deus que encontrei o senhor aqui, que fala 

‘cristão’”. (CORTELAZZO 1980: 97 apud MARCATO 2007)
20

. Ainda hoje a Itália é 

conhecida pelo sua grande quantidade de dialetos. De fato, como não se trata de línguas 

oficiais de nenhum estado, são chamadas dialetos e não línguas propriamente. 

A verdade é que as línguas regionais italianas são um grande patrimônio cultural e 

essa herança é devida em parte aos romanos, que nunca exigiram que os povos dominados e 

                                                           
18

 Línguas Ausbau segundo Kloss. Para aprofundamento dos conceitos de línguas Ausbau e línguas Abstand, 
sugerimos a leitura de KLOSS, Heinz. Abstand languages and Ausbau languages. In: Anthropological Linguistics, 
9.7. 1967, p. 29-41. 
19

 Alessandro Manzoni, autor da célebre obra “I promessi sposi” (Os noivos), considerada por alguns como um 
marco da definição e consolidação da língua italiana, e Giacomo Leopardi, importantes escritores italianos que 
influenciaram o processo de unificação da Itália e da disseminação da língua italiana. 
20

 A tradução é minha. No original temos a versão em dialeto Bresciano (do ramo lombardo) que diz: “Sia 
rengraziato ol Siór, che ho trovat jú a qué, che parla crestià” e a versão em italiano: “Sia ringraziato Il Signore, 
che ho trovato Lei qui, che parla cristiano”. 
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subjugados politicamente falassem latim obrigatoriamente. Os povos subjugados eram livres 

para manter seus costumes suas instituições e sua língua (DE MAURO 1991). 

 

2.2. A organização dos imigrantes italianos em terras brasileiras e os conflitos 

regionalistas italianos 

A grande presença de imigrantes no Brasil desde a segunda metade do século XIX, em 

condições socioeconômicas inferiores aos brasileiros, fez com que fossem criadas diversas 

Associações de Mútuo Socorro. Essas associações eram uma forma de suprir as lacunas 

deixadas pelo Estado brasileiro no campo da seguridade social. Gasparetto Jr (2011)
21

, num 

trabalho específico sobre a ‘Società Umberto I’, da qual falaremos logo abaixo, mostra que 

“entre as associações de imigrantes, as mais numerosas eram as de italianos. (...) No estado de 

São Paulo, por exemplo, das 91 sociedades de imigrantes, 61 delas eram italianas.” 

A primeira associação fundada de e para italianos (e respectivos filhos) em Juiz de 

Fora se chamava ‘Società Italiana di Beneficenza e Mutuo Socorso Umberto I’
22

. Foi fundada 

em 30 de outubro de 1887 e se tornou a mais influente associação de italianos na cidade 

(GASPARETTO JR 2011). Funcionou por várias décadas, fato raro em associações de 

italianos, assistindo seus associados em caso de necessidade de todo tipo, servindo ainda de 

clube de recreação e lazer. Era um ponto de encontro e de resgate cultural. Em regra geral, 

associações de italianos eram conflituosas pelo caráter regionalista peculiar da Itália. Por isso, 

não raro, elas não duravam muito tempo. 

“As sociedades de italianos possuíam ainda uma peculiaridade, em muitos casos reuniam 

indivíduos de uma mesma região italiana, o que gerava alguns conflitos. Mas com o 

progresso da República na Itália elas foram se homogeneizando, uma vez que, a partir de 

1910, elas recebiam apoio do governo italiano com intuito de preservar a italianidade dos 

seus membros.” (GASPARETTO JR 2011: 5) (grifo meu). 

Outra associação criada nos mesmo moldes, mas bem mais tarde, se chamava 

‘Sociedade Beneficente e Cultural Anita Garibaldi’. Fundada em 13 de março de 1946 por 

                                                           
21 GASPARETTO JR, Antônio. Sociedade Beneficente Umberto I: o mutualismo como reforço da identidade étnica 

e como elemento de seguridade de trabalhadores italianos na cidade de Juiz de Fora (MG), 1887-1919. In: 
Revista da Imigração Italiana em Minas Gerais. www.ponteentreculturas.com.br, 2011. 
22

 Ver no anexo II a primeira página de seu estatuto. 

http://www.ponteentreculturas.com.br/
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italianos e descendentes
23

, tinha em seu objetivo estatutário a intensificação das relações de 

amizade entre os dois países. Sua razão de existir, no entanto, era bem semelhante à da 

‘Umberto I’: mútuo socorro, beneficência, lazer e cultura. Diz assim a ata da primeira reunião 

da sociedade
24

: 

“Ata da 1ª reunião convocada pelo Sr. Hugo Scalabrini e José de Landa para a const.
ão

 de 

uma sociedade cultural e beneficente ítalo-Brasileira. 

Sob a denominação de Sociedade Beneficente e Cultural Anita Garibaldi fica organizada 

uma associação de italianos e brasileiros para o fim de intensificar as relações de amisade 

e um maior intercâmbio de cultura entre os dois paízes.”
25

 

Além dessas associações existiram também duas escolas italianas na cidade. Uma 

delas funcionava na própria sociedade Umberto I e tinha esse nome. A outra se chamava 

‘Regina Margherita’. Ao que parece, as escolas italianas tinham como objetivo dar suporte às 

famílias de imigrantes, mas não foram maciçamente procuradas por essas mesmas famílias. 

Essa escolha, ao que tudo indica, tem relação com o que já foi dito até aqui no que diz 

respeito às diferenças culturais regionais, que faziam com que a opção por uma escola 

brasileira ou italiana não fazia muita diferença: ambas eram escolas ‘estrangeiras’. 

Para uma confirmação dessa hipótese é necessária uma pesquisa específica e 

aprofundada, que aborde questões educacionais dos imigrantes em Juiz de Fora. A dispersão 

documentária dificulta muito a pesquisa sobre o contato entre italianos e brasileiros (FROSI 

& RASO 2011). 

Tudo o que ocorria em Juiz de Fora no que concerne a imigrantes italianos era muito 

semelhante ao que acontecia em outros estados também receptores de italianos. 

Particularmente em São Paulo, pela mesma característica de centro urbano, toda a literatura 

que fala das peculiaridades dos imigrantes italianos menciona exatamente as mesmas coisas: 

dificuldades, criação de associações, criação de escolas e, principalmente, conflitos gerados 

pelo regionalismo. Raras são as alusões às diferenças linguísticas, talvez pelo imaginário 

coletivo que liga uma nação a uma língua. É preciso quase sempre recorrer a autores italianos, 

profundos conhecedores dessa realidade linguística bastante peculiar. O professor Angelo 

                                                           
23

 Não há referência exata sobre a nacionalidade dos sócios fundadores da sociedade. No entanto, 
considerando a época, os nomes dos fundadores aportuguesados (José e não Giuseppe, Hugo e não Ugo), o 
texto redigido somente em português e a menção explícita de que a associação era voltada também a 
brasileiros nos leva a crer que tratava-se de filhos ou netos de italianos, já nascidos no Brasil. 
24

 Ver anexo III com a ata na íntegra. 
25

 Mantida a grafia original. 



13 
 
 

Trento, da Universidade de Nápoles, em sua obra “Os italianos no Brasil”
26

, resume a situação 

dos italianos que se instalaram em regiões urbanas da seguinte forma: 

“... foi justamente a experiência da imigração que acelerou a superação do forte 

regionalismo que caracterizava os grupos de imigrantes da várias regiões da Itália, uma 

vez que as diferenças culturais e outras foram superadas pelo fato de se ver e sobretudo 

serem vistos pelos brasileiros, genericamente, como italianos. Como a etnicidade implica 

somente duas noções – o ‘nós’ e o ‘eles’ -, isso obrigou o imigrante a uma identificação 

nacional, dando-lhe o sentido de fazer parte de um grupo e induzindo-o também a 

italianizar o próprio dialeto.”(p. 103) 

De qualquer forma, esse processo não é rápido. As raízes de um povo são fortes, esse 

processo de identificação nacional era, na verdade, uma forma de defesa e não de verdadeiro 

reconhecimento de identidade nacional. Não é porque alguns reinos decidem se juntar numa 

só nação que os povos desses reinos passam a se considerar co-nacionais. Por outro lado, a 

distância geográfica da localidade de origem, as semelhantes penúrias que a vida lhes oferecia 

e a sensação de que, para o povo autóctone, são todos originários do mesmo lugar – a Itália -, 

faz com que haja essa aproximação, mesmo que paulatina. Sobre isso, prossegue Trento: 

“A aquisição progressiva de uma identidade étnica não impediu a permanência de um 

regionalismo, que se manifestou de maneira visível nas agremiações por área: Lega 

Lombarda, Meridionali Uniti, Trinacria, Campania, Veneta San Marco, entre outras. Esse 

fato estava inserido em uma verdadeira proliferação de associações de imigrantes, que 

ocorreu a partir de 1854, ano em que surgiu a Società Italiana de Beneficenza, no Rio de 

Janeiro.” (p. 104) 

Os imigrantes italianos que se estabeleceram em Juiz de Fora e na Zona da Mata não 

provinham da mesma região, diferentemente do que aconteceu com as colônias do sul do 

Brasil, onde houve total homogeneidade de proveniência (TRENTO 2000: 100). 

As características da imigração italiana da região sul do Brasil são bem diferentes das 

características da imigração de Juiz de Fora. A primeira ocupava território desabitado e era 

formada por agricultores; a segunda provia a indústria e o comércio com mão de obra 

especializada. As diferenças se estendem também a outros aspectos. No sul, como afirma 

Trento (2000), houve homogeneidade de proveniência. A maioria veio do Vêneto e os não 

vênetos eram de regiões próximas, do norte do país. Já em Juiz de Fora, embora com ligeira 

predominância de setentrionais, há presença de imigração proveniente de toda a península. É 

                                                           
26

 TRENTO Angelo. Os italianos no Brasil. São Paulo: Bardella, 2000. 
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fácil imaginar também que os imigrados para Juiz de Fora, sendo mais qualificados
27

, 

buscassem se expressar em italiano quando possível, ainda que o italiano fosse L2 para boa 

parte deles. No sul, ao contrário, tudo conspirou para que não houvesse a necessidade de se 

falar italiano: ocupavam território isolado da comunidade brasileira e os grupos falavam a 

mesma língua ou variedades muito próximas. Não havia interesse nem necessidade de se falar 

italiano. O professor Rovílio Costa, da UFRGS, lembra que “o dialeto, para o imigrante 

agricultor, tomava sempre mais campo, enquanto o italiano pertencia ao domínio de um 

pequeno grupo, geralmente ligado às atividades urbanas.” E acrescenta: 

“O italiano, nas cidades, foi sendo absorvido, de um lado, pelo Português, e de outro lado, 

pelos dialetos, falados pela maioria, sobretudo com o suceder-se das gerações de 

descendentes, pois não era sentida a necessidade de falar corretamente o italiano, quando 

a grande maioria falava o dialeto.”(COSTA in: DE BONI 1987: 387)
28

 (os grifos são 

meus) 

Dentro dessa perspectiva, nota-se claramente que a língua usada era aquela que 

permitia a comunicação entre os habitantes das colônias. E essa situação se arrastou por mais 

de uma geração. 

“No suceder das gerações, o Italiano foi ficando sempre mais longe, e o dialeto sempre 

mais perto. Para que serviria o Italiano, se poucos o falavam e muitos não entendiam? Se 

a primeira geração teve alfabetização prevalentemente domiciliar e as demais foram sendo 

escolarizadas pela cultura local? Se prevalecesse uma língua de origem, sobrava espaço 

só para o dialeto. Considere-se ainda que o Italiano vernáculo era falado por uma minoria 

de imigrantes, que se estabeleceram nas cidades, dedicando-se ao comércio, artesanato... 

mais sujeitos à aculturação, porque mais próximos à cultura local.”(p. 387-388) (grifos 

meus) 

A partir desse excerto temos algumas observações a fazer. Primeiro, o Italiano 

vernáculo, falado por uma minoria, que se estabeleceu nas cidades era, no caso das colônias 

do sul, a L2 dos imigrantes. Já mostramos que poucos falavam italiano como L1 nessa época 

e, em geral, eram os toscanos
29

. Os imigrantes das colônias do sul eram prevalentemente do 

Vêneto, com alguns outros de regiões do norte. Segundo, essa afirmação a respeito dos 

imigrantes que se estabeleceram nos centros urbanos corrobora o que temos dito sobre os 

                                                           
27

 Obviamente não há demérito nenhum no uso do termo ‘qualificado’ em relação aos agricultores. É uma 
questão apenas pragmática. 
28

 DE BONI, Luiz Alberto (org.). A presença italiana no Brasil. Porto Alegre: EST, 1987. A citação foi retirada do 
capítulo “A literatura dialetal italiana como retrato de uma cultura”, escrito pelo prof. Rovílio Costa. 
29

 Provenientes da região chamada Toscana, cuja capital é Florença. 
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imigrantes italianos de Juiz de Fora, com a diferença de que na cidade mineira havia italianos 

de toda a Itália. E terceiro, temos uma aplicação prática do modelo trifuncional de Calvet 

(2005), que se baseia em seu modelo gravitacional, sobre o qual falaremos mais adiante. 

Estes são os pressupostos básicos para entender a situação linguística na região de Juiz 

de Fora no final do séc. XIX e início do séc. XX, que tratamos no tópico a seguir: um volume 

consistente de estrangeiros, falantes de diversas línguas, numa situação socioeconômica 

inferior à da população local, que vivia em um núcleo urbano e falava uma língua já estável, o 

português. 

 

2.3. Imigração em Minas Gerais, Zona da Mata e Juiz de Fora 

O estado de Minas Gerais recebeu muitos imigrantes estrangeiros, sobretudo na última 

década do século XIX. Como relata Rodrigues (2009: 63)
30

, 

“Em Minas Gerais, a imigração oficial mineira, ou seja, subvencionada pelo Estado, teve 

a duração de doze anos no período imperial de 1867 – 1879, (...). Não alcançando os 

objetivos estabelecidos, foi retomada na década de 1880 pela edição de várias leis e 

regulamentos que culminaram com novas tentativas para a introdução de imigrantes.”
31

 

A porta de entrada desses imigrantes no estado era a cidade de Juiz de Fora. Eles 

desembarcavam no porto do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, onde eram cadastrados e 

encaminhados aos locais com necessidade de mão de obra. Logo no início desse processo de 

imigração em massa, foi construída em Juiz de Fora a Hospedaria Horta Barbosa, com o único 

propósito de acolher e hospedar os imigrantes e suas famílias por dez dias, até que fossem 

para seu destino final (RODRIGUES 2009: 64). 

O estudo detalhado da imigração em Juiz de Fora não é escopo dessa dissertação. Há 

inúmeros trabalhos que tratam disso com maior especificidade. O que se quer extrair disso é 

que o elemento estrangeiro na cidade teve importância capital na construção e no 

desenvolvimento da cidade e da região. 

                                                           
30

 RODRIGUES, Maysa Gomes. Sob o céu de outra pátria: imigrantes e educação em Juiz de Fora e Belo 
Horizonte, Minas Gerais (1888-1912). Tese de doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de 
Educação, Belo Horizonte, 2009. 
31

 Rodrigues cita as seguintes leis e regulamentos: Lei Provincial nº 2.819, de 24 de outubro de 1881; Lei 

Provincial nº 3.417, de 26 de agosto de 1887; Regulamento nº 108 de 20 de janeiro de 1888; Lei Provincial nº 
3598, de 29 de agosto de 1888; Lei Provincial nº 3646, de 1º de setembro de 1888. 
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Juiz de Fora, incluindo os seus arredores, experimentava um período de forte 

crescimento e desenvolvimento industrial. Não foi por acaso que a primeira rodovia da 

América Latina ligava a cidade ao Rio de Janeiro, através de Petrópolis. Além disso, a 

primeira usina hidrelétrica da América do Sul foi instalada nessa cidade, justamente para que 

houvesse a infraestrutura necessária à implantação de indústrias.  

De fato, essa infraestrutura mobilizou os empresários que passaram a selecionar mão 

de obra especializada dentro do contingente de imigrantes. Rodrigues (2009: 66) salienta esse 

uso da mão de obra especializada e questiona o imaginário de que a força de trabalho dos 

imigrantes havia chegado para substituir a mão de obra dos escravos nas lavouras de café da 

Zona da Mata mineira e Juiz de Fora. Viscardi (2001 apud Rodrigues 2009), “analisa a 

questão da substituição do trabalho escravo naquela que seria a região mais importante no 

período e com maior número de escravos – a Zona da Mata mineira – ponderando sobre os 

efeitos da crise do café.” Afirma a autora: 

“Portanto, a primeira crise do café associada à abolição da escravatura, não teve impacto 

avassalador sobre a produção mineira. O trabalho escravo foi substituído por relações de 

trabalho de caráter transitório, a exemplo da meação e da parceria. O trabalho imigrante, 

reivindicação permanente dos setores produtivos do estado, foi utilizado, em sua maioria, 

nas atividades urbanas, cabendo ao trabalhador livre nacional o trabalho no campo.” 

(pag. 128) 

Através dos estudos de Giroletti (1988)
32

 e Viscardi (2001)
33

, Rodrigues confirma o 

que havia observado em pesquisa documental acerca da presença de imigrantes sobretudo em 

Juiz de Fora e Belo Horizonte: “a presença de imigrantes nesses dois municípios se 

apresentou muito mais relacionada às atividades urbanas que à produção agrícola.” 

Parece que o problema já começava no embarque dos imigrantes nos portos italianos. 

Muitos emigrantes se declaravam agricultores sem o ser. Isso causou alguns problemas com o 

governo mineiro, que repudiava esse comportamento. Afinal, “as condições estabelecidas para 

que o imigrante recebesse os favores do governo mineiro eram que ele fosse agricultor e que 

se fixasse em estabelecimento agrícola em Minas Gerais.” (RODRIGUES 2009: 73). As 

preocupações eram grandes, sobretudo no que se refere às condições de higiene em que esses 

imigrantes se encontravam quando ocupavam as áreas urbanas, 

                                                           
32

 GIROLETTI, Domingos. Industrialização de Juiz de Fora 1850 – 1930. Juiz de Fora: editora da UFJF, 1988. 
33

 VISCARDI, Cláudia Maria R. O teatro da Oligarquias: uma revisão da “política do café com leite”. Belo 
Horizonte: C/Arte, 2001. 
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“pois, na medida em que não estivessem com uma colocação, esses imigrantes serviriam 

apenas para engrossar as fileiras da pobreza nas vilas ou cidades. E se considerarmos que 

os italianos neste período, constituíram a grande parte dos que vieram para Minas, estes 

foram o alvo de severas observações e de muitos conflitos, como mostraram as matérias 

dos jornais.” (Rodrigues 2009 p. 75) 

As citações sobre a relação entre a industrialização de Juiz de Fora e a mão de obra 

dos imigrantes é recorrente. Em trabalho apresentado no X Encontro Nacional de História 

Oral realizado na Universidade Federal de Pernambuco em abril de 2010, a professora Lígia 

Maria Leite Pereira, vice-coordenadora do Programa de História Oral do Centro de Estudos 

Mineiros da FAFICH/UFMG, discorre sobre o tema “Imigração italiana e Desenvolvimento 

em Minas Gerais”
34

, citando especificamente o fato de Juiz de Fora ter sido escolhida para ser 

o centro do serviço de imigração. Também cita a presença dos italianos e sua relação com 

mão de obra qualificada, especificando o período entre o final do séc. XIX e o início do séc. 

XX como o de sua entrada maciça: 

“Em 1887, cafeicultores e industriais organizaram a Sociedade Promotora da Imigração 

em Minas Gerais, tendo como objetivos a introdução e o estabelecimento de imigrantes na 

província. Juiz de Fora foi a cidade escolhida para o centro do serviço de imigração. 

No segundo momento, entre o final do século XIX e o início do século XX, vieram os 

italianos, Sua contribuição, e a dos imigrantes em geral, para o desenvolvimento industrial 

e comercial da cidade de Juiz de Fora, foi, principalmente, no fornecimento de mão de 

obra qualificada, dando origem às primeiras manufaturas, na criação de casas comerciais 

e oficinas, bem como na criação de um mercado de mão de obra. 

Além de constituírem o primeiro mercado de trabalho especializado, os imigrantes foram 

responsáveis pelos primeiros empreendimentos industriais na cidade, como de resto em 

muitas outras de Minas e do País.”
35 

Corroborando essas observações, Arantes (1991)
36

 elenca as 65 indústrias instaladas 

em Juiz de Fora entre os anos de 1858 e 1912, número que explica o fato de a cidade ser 

conhecida como a Manchester Mineira, em alusão à conhecida cidade britânica. Além disso, 

comprova as teses de que os imigrantes representavam mão de obra qualificada. Das 65 

indústrias fundadas nesse período, 43% eram de alemães (o autor os classifica de ‘germânicos 

                                                           
34

 X Encontro Nacional de História Oral. Testemunhos: História e Política. Realizado de 26 a 30 de abril de 2010 
no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade federal de Pernambuco. 
35

 Grifos meus. 
36

 ARANTES, Luiz Antônio Valle. As origens da burguesia industrial em Juiz de Fora – 1858/1912. Dissertação de 
mestrado. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia – Centro de Estudos Gerais – UFF. Niterói, 1991. 
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protestantes’), 26% de industriais autóctones e 21% de italianos. Como os alemães vieram 

para a cidade cerca de 20 anos antes dos italianos
37

, essa maior proporção é justificada. Numa 

análise feita entre os anos de 1882, ano da implantação da primeira indústria cujo proprietário 

era italiano, e 1912, a participação dos italianos aumenta consideravelmente. Passamos a ter 

32% de industriais autóctones, 30% de alemães e 28% de italianos. Em ambos os casos, 

percebe-se que a participação de alemães e italianos na industrialização da cidade é marcante. 

Como temos demonstrado, a última década do séc. XIX destacou-se na recepção de 

imigrantes no estado de Minas Gerais, sendo que o ápice se deu entre os anos de 1894 e 1897. 

O sítio do Arquivo Público Mineiro mantém os registros de todos os imigrantes estrangeiros 

que entraram no estado de Minas Gerais entre 1888 e 1901. Chama à atenção a proporção de 

italianos em relação a outras nacionalidades. Veja a tabela abaixo, com o volume de núcleos 

familiares
38

 de imigrantes registrados
39

: 

                                                           
37

 Evidentemente falo de período aproximado entre os grandes volumes migratórios. Os alemães vieram antes 
mesmo da fundação da cidade, em 1860, principalmente para a construção da estrada União-Indústria. Os 
italianos só começaram a migrar para a cidade a partir dos anos 1880, com o seu auge na última década do séc. 
XIX. 
38

 Os números indicam a quantidade de famílias cadastradas na ‘Hospedaria de immigrantes de Juiz de Fóra’, 
local de acolhimento, registro e encaminhamento das famílias. Portanto, foram 18139 núcleos familiares – e 
não indivíduos - italianos entrados em Minas Gerais no período. 
39

 Não há referência sobre a razão do registro de duas nacionalidades em alguns casos. Entretanto, esse 
número é irrelevante e não altera a nossa análise. 

Imigração em MG de 1888 a 
1901 

italianos

demais

italianos 18139

alemães 74

alemães/portugueses 1

armênios 3

austríacos 56

belgas 136

canadenses 1

espanhóis 1239

espanhóis/portugueses 28

franceses 99

gregos 3

holandeses 1

ingleses 4

italianos/espanhóis 28

suíços 14

tiroleses 1

sem informação 1

portugueses 758

imigração em MG de 1888 a 1901

Tabela 1 – Imigração em Minas 

Gerais por nacionalidade 

Gráfico 1 – Imigração em Minas Gerais de 1888 a 1901 
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 Uma enorme parte desse contingente fixou raízes na cidade de Juiz de Fora e em seus 

arredores, tanto na área urbana, pelo fato de serem ‘qualificados’
40

, como no campo, pois 

havia aqueles que eram realmente agricultores. Com essa quantidade relevante de cidadãos 

italianos, foram implantadas escolas e associações de mútuo socorro, além de um vice-

consulado para representá-los junto ao governo italiano. 

Vale ressaltar que imigrantes, naquela época, eram, de forma geral, analfabetos ou 

tinham escolaridade precária. Entre os italianos, particularmente, o índice de analfabetismo 

era muito alto. No ano da unificação, 1861, esse índice era superior a 78% (DE MAURO 

1991: 36). Mesmo assim, esses indicadores representavam o conhecimento do alfabeto e a 

capacidade básica de ler e escrever. Não se está falando de conhecimento da língua italiana. 

Ainda segundo De Mauro (1991: 43), em 1861 apenas 2,5% da população da península era 

italófona. Essa questão, a bem da verdade, é controversa. Castellani (1982 apud Trifone 2010: 

36) informa que eram quase 10% os italianos em condições de usar o italiano. De qualquer 

forma, a minoria. 

De todo modo, podemos facilmente deduzir que o índice de analfabetismo entre os 

imigrantes era maior do que o da população italiana, uma vez que os cidadãos escolarizados 

tinham melhor condição social e tinham menos motivos para emigrar. Além disso, como 

temos visto, a língua oficial da Itália unificada era quase uma abstração. Um dos dialetos da 

península itálica, o toscano
41

, foi escolhido para representar a língua da pátria unificada. Fato 

é que essa língua não era a língua vernacular da maioria da população. Então, na verdade, 

tínhamos um grande contingente de imigrantes oriundos de uma mesma nação recém-

constituída, mas que não se identificavam como conacionais principalmente por não se 

entenderem muito bem entre si. O imaginário de que os milhares de imigrantes falavam a 

mesma língua não era verdadeiro. Havia várias línguas sem prestígio, faladas por pessoas 

analfabetas em sua língua nacional e que possivelmente usavam uma língua intermediária 

para se comunicar entre si e com a população local, assim como faziam os italianos na Itália 

quando se relacionavam com o padre, o médico, o advogado ou com pessoas de regiões 

diferentes (SERIANNI 2002). Em vez de um contato entre duas línguas – português e italiano 

– houve o contato entre o português, língua oficial do Brasil, e as diversas línguas dos 

diversos grupos de italianos que se instalaram na cidade. 

                                                           
40

 Usamos o termo ‘qualificados’ para caracterizar os imigrantes que podiam trabalhar na área urbana pelo fato 
de terem uma profissão definida. 
41

 Língua falada na Toscana. Sugerimos a leitura de ‘Storia Linguistica dell’Italia Unita’, de Tullio De Mauro, para 
quem quiser se aprofundar no assunto. 
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2.4. O empreendedorismo dos italianos de Juiz de Fora e o legado na 

arquitetura urbana 

Em Juiz de Fora, não há como falar de imigração italiana – em qualquer que seja o 

viés – e não citar o nome de Pantaleone Arcuri. 

Nascido em uma pequena cidade da província de Cosenza, na Calábria, Itália 

meridional, emigrou aos 9 anos de idade em companhia de seu pai, Rafael
42

 Arcuri, 

enviuvado de recente. Rafael era construtor e não teve dificuldades em encontrar trabalho no 

Rio de Janeiro. No entanto, o trabalho de sol a sol não permitia que o pai dedicasse a atenção 

desejada ao filho e Pantaleone foi mandado de volta à Itália para crescer com familiares. Lá 

ficou e se preparou profissionalmente, aprendendo o ofício do pai. Onze anos depois resolveu 

retornar ao Brasil. Passou pelo Rio de Janeiro, Valença-RJ, Rio Preto-MG e se estabeleceu 

definitivamente em Juiz de Fora. Na cidade, conheceu o mestre de obras Camilo Gomes e 

conseguiu seu primeiro emprego, como pedreiro. Era o início de uma trajetória de muito 

sucesso no ramo da construção civil. Primeiro juntou-se comercialmente a Pedro
43

 Timponi 

fundando a Pantaleone Arcuri & Timponi. Essa sociedade se desfez e logo em seguida foi 

criada a Pantaleone Arcuri & Spinelli, que teve grande sucesso. (OLIVEIRA 1959)
44

 

Italianos que se dedicaram à construção civil foram muitos, trabalhando como 

empregados no início e posteriormente como construtores autônomos. Foi uma marca de um 

tipo de imigrante que se instalou em centros urbanos. E percebe-se que os italianos criaram 

boa fama nessa área. Havia demanda por esse tipo de profissional e suas obras de qualidade 

permitiam que conseguissem suas habilitações reconhecidas formalmente. Como exemplo, 

podemos ver na carteira do CREA-MG (Figura 2) com a habilitação de CONSTRUTOR 

LICENCIADO e a especificação das “limitações constantes do documento”
45

, do imigrante 

Pedro
46

 Castigliani, cuja profissão originária, segundo consta em sua certidão de casamento, 

era pedreiro
47

: 

                                                           
42

 É praticamente impossível que seu nome de batismo seja Rafael e não Raffaele, o correspondente italiano. 
No entanto, não encontramos nenhuma referência que justificasse a razão desses aportuguesamentos dos 
nomes. Esse costume é observado também em documentos e será comentado com mais detalhes à frente. Fica 
uma dúvida: por que o nome Pantaleone não foi aportuguesado para Pantaleão? 
43

 Idem nota anterior. 
44

 OLIVEIRA, Paulino de. Pantaleone Arcuri e Juiz de Fora. (Sem informação da editora): Juiz de Fora, 1959 
45

 São limitações de ordem técnica, ele não era engenheiro, mas construtor. 
46

 O nome original deve ser Pietro e não Pedro. Veja nota 42. Havia uma tendência a se aportuguesar os nomes. 
Percebe-se que o próprio titular da carteira assina ‘Pedro’. Isso aconteceu também com alguns sobrenomes de 
pronúncia e grafia mais complicadas, como é o caso desse mesmo imigrante, que tem seu sobrenome 
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registrado na certidão de casamento (anexo IV) como CASTELANI e não CASTIGLIANI. Provavelmente esse 
último é o correto. 
47

 Ver a certidão de casamento no anexo IV. 

Figura 3 – Carteira do CREA concedida ao imigrante Pedro Castigliani 

Figura 2 – Documento anexado à carteira do CREA concedida ao imigrante 
Pedro Castigliani 
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Por conta dessa particularidade que ligava muitos imigrantes à construção civil, há um 

importante legado na arquitetura juizforana e belorizontina deixadas pelos italianos. Sobre 

esse assunto, Trento (2000) compara o legado arquitetônico deixado pelos italianos em São 

Paulo e nas colônias do Rio Grande do Sul e diz que “a situação de São Paulo é diferente, pois 

a urbanização galopante produziu uma mudança radical da paisagem arquitetônica”. Essa 

mesma urbanização ocorria em todos os centros urbanos do Brasil e em Juiz de Fora não 

podia ser diferente, embora não se deva talvez usar o termo ‘galopante’. 

Nas chamadas áreas coloniais, localidades ocupadas por imigrantes com o objetivo de 

ocupação de território, longe de centros urbanos, destaca-se uma arquitetura popular. São 

encontradas ainda hoje no Rio Grande do Sul, mas também no Paraná e em Santa Catarina. 

As edificações apresentam soluções múltiplas e dimensões diferentes em relação aos modelos 

originais, mas “tem um arquétipo de referência: o padrão arquitetônico do Vêneto do fim do 

século 19” (TRENTO 2000: 132). Essa informação reforça o que já dissemos sobre a 

homogeneidade de proveniência – a região do Vêneto – dos italianos que emigraram para o 

sul do Brasil. 
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3. Referencial teórico 

Neste capítulo, apresentamos os estudos teóricos que embasam a presente pesquisa. 

Em primeiro lugar, trataremos dos conceitos de línguas e dialetos, dando particular evidência 

à situação linguística italiana. Depois, trataremos dos estudos de manutenção e perda 

linguística na perspectiva da Ecolinguística e do modelo gravitacional para as línguas, de 

Calvet (2005). Por fim, apresentaremos conceitos de representação linguística e sua relação 

com as representações sociais. 

 

3.1. Línguas, dialetos, contato: em evidência os dialetos italianos 

Não há definição clara da diferença entre língua e dialeto. Muitos linguistas afirmam 

que dialetos são línguas. Burke (2010: 23), quando se depara com pergunta “quando uma 

língua é uma língua e quando ela é um dialeto?” afirma que “a resposta clássica assume a 

forma de um epigrama atribuído a mais de um linguista famoso, no sentido de uma língua ser 

um dialeto com Exército, Marinha e Força Aérea”. Couto (2009) reforça essa ideia quando 

cita que “para Uriel Weinreich, autor do clássico, Languages in contact: findings and 

problems (1968), o contato de dialetos é da mesma natureza do contato de línguas” pelo fato 

de não haver praticamente diferença entre língua e dialeto; é só uma questão de poder 

(COUTO 2009: 57). 

Etimologicamente, a palavra ‘dialeto’ vem do grego ‘dialektos’, latinizada para 

‘dialectus’. Manteve essa forma básica em praticamente todas as línguas neolatinas, com 

pequenas diferenças de grafia (dialetto, dialecto, dialect, dialecte...). Semanticamente, no 

entanto, pode haver pequenas diferenças de entendimento, sobretudo se levarmos em conta o 

contexto social. No Brasil, país jovem e colonizado, cuja língua nacional é uma imposição 

pela condição de subserviência, entende-se dialetos como meras variedades regionais de uma 

suposta mesma língua falada pelos colonizadores. Na Itália, país igualmente jovem porém não 

colonizado e formado por populações que sempre o habitaram, entende-se dialeto como um 

sistema linguístico de âmbito reduzido geograficamente. Podemos entender isso melhor se 

observarmos as definições de dialeto em dicionários de português e italiano. Ao tentar 
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conceituar dialeto, encontramos diferentes significados do termo em língua portuguesa (LP), 

tanto na variedade PB48 como PE, e em língua italiana (LI). Em PB e PE 

“Modalidade regional de uma língua, caracterizada por certas peculiaridades fonéticas, 

gramaticais ou léxicas.”49
 

“Variedade de uma língua própria de uma região.”50 

Já em LI, dialeto (dialetto) significa 

“Sistema linguístico particular, usado em uma zona particularmente limitada. Sin.: 

Vernáculo”
51

 

“Sistema linguístico de âmbito geográfico limitado”
52

 

A mesma dificuldade identificada na conceituação do termo nos dicionários é 

também identificada nas obras de referência que tratam a questão, pois, na verdade, o 

problema maior é a diferenciação entre língua e dialeto. Haugen (1972)53 dedica um ensaio 

inteiro sobre esse assunto. O capítulo 1 da obra de Marcato (2007) também é dedicado a 

esse tema. 

Dicionários de linguística são mais específicos e detalham bem mais as definições do 

termo. Costumam partir da etimologia da palavra para explicar as suas diversas acepções 

atuais. Dialeto vem do grego dialektos e “designava diferentes sistemas usados em toda a 

Grécia, cada um para um determinado gênero literário (...); o jônico, não somente na Jônia, 

mas em toda a Grécia, era usado para o gênero histórico; o dórico o era para o canto coral.” 

A definição básica encontrada no Dicionário de Linguística, entretanto, é: “O dialeto é uma 

                                                           
48

 Variedade do português do Brasil em comparação ao PE, variedade do português europeu. 
49

 Moderno Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/) 
página visitada em 08 de agosto de 2011. 
50

 Dicionário on line Priberam (http://www.priberam.pt/dlpo/). Página visitada em 08 de agosto de 2011. 
51

 Tradução minha. Texto original: sistema linguístico particolare, usato in uma zona geograficamente limitata; 
SIN. Vernacolo – Dizionario Lo Zingarelli minore - Vocabolario della lingua italiana, 12ª edição, ed. Zanichelli 
(1994). 
52

 Tradução minha. Texto original: sistema linguistico de ambito geográfico limitato - Vocabolario della lingua 
italiana, 5ª edição, ed. Le Monnier (1986). 
53

 O ensaio, “Dialect, Language, Nation”, é o cap. 11 de HAUGEN, Einar. The Ecology of Language. Stanford 
University Press: Stanford, 1972 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/
http://www.priberam.pt/dlpo/
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forma de língua que tem seu próprio sistema léxico, sintático e fonético, e que é usada num 

ambiente mais restrito que a própria língua.”54 

Mattoso Câmara, em seu Dicionário de Linguística e Gramática, define o termo da 

seguinte forma: “Do ponto de vista puramente linguístico, os dialetos são falares regionais 

que apresentam entre si coincidências de traços linguísticos fundamentais.” Mas o autor vai 

além e explica que “ao conceito linguístico se acrescenta em regra um conceito 

extralinguístico de ordem psíquica, social ou política”. De ordem psíquica, Mattoso Câmara 

cita a Grécia antiga, “onde o eólico, o dórico, o jônio e o ático eram sentidos como variantes 

de uma língua grega ideal”. De ordem social, “a existência de uma língua culta, superposta 

aos dialetos”, que ficam limitados em uso. E, destacamos, o conceito extralinguístico de 

ordem política: “a subordinação política das respectivas regiões como partes de um estado 

político nacional”.55 

Marcos Bagno (2011) confirma a definição de dialetto (acepção italiana) quando diz 

que “no caso da Itália, o termo dialeto já não tem sua acepção tradicional nos estudos 

linguísticos: variedades regionais de uma mesma língua. ‘Dialeto’ na Itália é qualquer forma 

de falar que não seja a língua italiana”.
56 

Einar Haugen, em 1966, no artigo intitulado “Dialeto, língua, nação”
57

, afirmava que 

“em muitos usos o termo ‘língua’ é superordenado a ‘dialeto’, mas a natureza dessa relação 

tanto pode ser linguística como social.” É fato que em nosso imaginário temos essa distinção 

bastante clara. No caso brasileiro, o termo dialeto pode ter cunho pejorativo. O mesmo autor 

diz ainda que “o desenvolvimento de um vernáculo, popularmente chamado de dialeto, numa 

língua está intimamente relacionado com o desenvolvimento da escrita e o incremento do 

nacionalismo.” Como já dissemos anteriormente, a associação língua-Estado-nação faz parte 

do imaginário coletivo. Além disso, a ciência se vê sempre obrigada a classificar e ordenar 

                                                           
54

 DUBOIS Jean et. alli. Dicionário de Linguística. São Paulo: Cultrix: 2006. O dicionário é francês, traduzido para 
o português por diversos tradutores. 
55

 CAMARA JÚNIOR J. Mattoso. Dicionário de Linguística e gramática: referente à língua portuguesa. Petrópolis: 
Vozes, 1986. 
56

 Nessa mesma obra de Bagno, cujo título é “O que é uma língua? Imaginário, ciência & hipóstase”, o autor 
mostra a oração do Pai Nosso em seis línguas itálicas: piemontês (região Piemonte), napolitano (Nápoles), 
toscano (região da Toscana), bergamasco (cidade de Bérgamo), milanês (Milão) e friulano (região Friuli). 
57

 Este artigo foi traduzido por Marcos Bagno e publicado em BAGNO, Marcos (Org.). Norma linguística. Edições 
Loyola: São Paulo, 2001. Nessa obra, Bagno cita o ano em que o artigo fora escrito, 1966. Entretanto, nas 
referências feitas à obra original, citamos o ano de publicação, 1972. 
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dados, o que leva naturalmente a perguntas do tipo “quantas línguas são faladas...?” Quantos 

dialetos existem...? 

“A taxonomia da descrição linguística – isto é, a identificação e enumeração de línguas – é 

fortemente prejudicada pelas ambiguidades e opacidades ligadas aos termos “língua” e 

“dialeto”. Os leigos naturalmente presumem que tais termos, que são populares tanto 

quanto científicos em seu uso, se referem a entidades concretas, claramente distinguíveis e, 

portanto, enumeráveis. Uma pergunta típica feita ao linguista é: “Quantas línguas existem 

no mundo?” Ou: “Quantos dialetos existem nesse país?”” (p. 97) 

Esse processo de superordenar a ‘língua’ e subordinar o ‘dialeto’ fica muito claro nas 

expressões muito comuns que ouvimos a todo tempo: “X” é um dialeto da língua “Y” (e 

nunca “Y” é uma língua do dialeto “X”). Já se tornou norma social excluir o dialeto da 

sociedade polida. Vejamos o caso do piemontês, língua falada na região do Piemonte, 

noroeste italiano e que faz fronteira com a França. Sob todos os pontos de vista linguísticos é 

uma língua distinta tanto do italiano como do francês, com tradição de escrita e estudo 

gramatical. Mas como não é o toscano, que foi escolhido para ser a língua padrão da Itália, e 

nem o francês, passou a ser somente um ‘dialeto’. (HAUGEN 1972). Mais um dialeto entre 

tantos outros na Itália. E o piemontês, como os outros dialetos italianos, vêm perdendo terreno 

a cada geração. Somente o orgulho local consegue mantê-lo vivo. 

“Somente se for diluído num “sotaque” – isto é, uma entoação e um conjunto de 

articulações, junto com um ocasional item lexical usado de modo pitoresco – é que um 

dialeto (digamos na Alemanha, na Itália ou na Inglaterra) se torna salonfähig
58

. Como 

uma estrutura completa, ele fica de fora, no limbo gelado da sociedade 

moderna.”(HAUGEN, 1972: 241)
59

 

O mesmo vale para outros dialetos falados na península italiana. O mesmo ‘orgulho 

local’ piemontês existe em outras regiões e as línguas de origem vão sendo mantidas e 

valorizadas, embora às vezes sendo tratadas como objetos pitorescos, curiosidades regionais. 

Felizmente, para os italianos e para pesquisadores do mundo inteiro, há uma tendência à 

revitalização dessas línguas graças ao trabalho de cientistas da língua. A Wikipedia, nesse 

sentido, é um importantíssimo fator de divulgação das línguas regionais italianas. E do ponto 

de vista literário temos obras variadas em diversas línguas regionais, incluindo dicionários. 
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 O termo significa ‘socialmente aceitável’. 
59

 Tomamos a tradução de Marcos Bagno, já citada. A referência, no entanto, é feita ao capítulo 11 de HAUGEN 
(1972). 
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Pelo que já vimos até aqui, pode-se depreender que a questão da diferenciação entre 

língua e dialeto aponta para a direção de que na Itália há línguas diferentes – e as havia bem 

mais marcadamente na época da unificação – que são por eles chamadas ‘dialetti’ (singular, 

‘dialetto’) e que não se firmaram como línguas reconhecidas mundialmente por não serem 

línguas oficiais de nenhum Estado nacional. É importante deixar bem clara a situação 

linguística italiana porque, pelo senso comum das definições brasileiras, ou das de língua 

portuguesa, frequentemente confunde-se os dialetos de lá com as variedades do PB, sobretudo 

as diatópicas e as diastráticas. Ao contrário, na Itália não se pode falar de dialeto segundo as 

definições dos dicionários Michaelis e Priberam, ou mesmo segundo a definição ‘puramente 

linguística’ dada por Mattoso Câmara a menos que retornemos no tempo. Para entendermos a 

real situação linguística italiana é preciso retornar ao Império Romano e ao latim ali falado. 

Com esse passo atrás no tempo, entendemos que as mudanças da língua ocorridas no território 

italiano e suas consequentes variações formaram diversos dialetos (segundo as definições 

brasileiras) do latim. Esses dialetos foram se transformando, influenciados pelos fatores 

extralinguísticos a que Mattoso Câmara faz referência e se tornaram línguas distintas. O fator 

extralinguístico de ordem psíquica: os dialetos da península itálica eram sentidos como 

variantes de uma língua latina ideal (o latim); o de ordem social: a existência de uma língua 

culta (o latim), embora só escrita, mas que tinha abrangência quase global; e o de ordem 

política, a subordinação das regiões como parte de um Estado nacional, ocorrido na unificação 

da Itália, em 1861. 

Afirma Mattoso Câmara: “Quando se verificam essas condições extralinguísticas, mas 

não a coincidência dos traços linguísticos essenciais, já não se tem dialetos, mas línguas 

distintas”.
60

 

Embora só recentemente formalizados, estes conceitos já eram percebidos há muito 

tempo, na idade média, com as inúmeras variedades do latim faladas na Europa. As diversas 

regiões outrora ocupadas pelos romanos falavam línguas evoluídas a partir do latim vulgar, 

sendo o latim clássico mantido para as formas escritas. E a Itália, nesse caso, apresenta 

situação bastante singular. 

O De vulgari eloquentia
61

 de Dante, escrito entre 1304 e 1305, não deixa dúvidas 

sobre as diferenças linguísticas da Itália já nos séculos XIII e XIV. A obra, que ficou 

                                                           
60

 Grifo meu. 
61

 “Sobre a eloquência em língua vulgar” (tradução minha). 
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incompleta, foi escrita em latim porque tinha como público a comunidade dos letrados. Nesse 

tratado, Dante se propõe a encontrar um vulgar literário comum, que chama de ‘ilustre’. Na 

sua busca, o poeta catalogou quatorze línguas vulgares faladas na península itálica, derivadas 

do latim: siciliano, pugliese (na verdade, o campano hoje conhecido como napoletano), 

romanesco, spoletino (ou umbro), toscano, genovese, sardo, calabro (atual pugliese), 

marchigiano, romagnolo, lombardo, trevigiano-veneziano (hoje conhecido também como 

veneto), aquileiese (ou ladino friulano) e istriano. Exemplificou-as evidenciando os traços 

distintivos de cada uma delas. Depois de examiná-las uma a uma, concluiu que o vulgar 

ilustre não coincidia com nenhum dos vulgares italianos (CASERIO 2011: 40-41). O vulgar 

de Dante era uma subvariedade do toscano, o fiorentino (florentino), falado em Florença. 

Naquela época, acreditava-se que o latim fosse uma língua artificial, criada por doutos 

para que houvesse um instrumento de comunicação com regras gramaticais bem definidas. 

Não se imaginava que fosse uma língua natural historicamente determinada, com evolução 

natural que ao longo dos séculos transformou-se nos idiomas românicos. No De vulgari 

eloquentia o latim é descrito como uma língua de segundo grau (locutio secundaria) e os 

vulgares são descritos como línguas de primeiro grau, aprendidas e adquiridas por imitação do 

latim (POGGIOGALLI 2011: 65). 

Só podemos falar de dialetos em sentido próprio no século XVI, quando o florentino 

literário do século XIV se afirma como a língua que seria a base do que é o italiano de hoje. 

Mas só entre o fim do século XVII e início do século XVIII que se nota a diferença entre 

italiano e dialeto, até mesmo em função de uma vasta literatura dialetal conscientemente 

alternativa à literatura em italiano. 

Fica assim bem clara a situação linguística italiana, que reflete bastante bem a ideia de que 

realmente não há praticamente diferença entre língua e dialeto; é só uma questão de poder, 

como afirma Weinreich (1968). O toscano era um vulgar, assim como os outros treze 

descritos no De vulgari eloquentia, derivado do latim, como qualquer outra língua românica. 

Faz parte de um grande grupo de línguas-irmãs
62

, cuja língua-mãe é o latim. Assumiu o papel 

de língua oficial pelo poder literário de Dante
63

. 
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 Segundo o Dicionário de Linguística de Jean Dubois et ali: “Chamam-se línguas-irmãs as que resultam das 
evoluções divergentes de uma mesma língua, chamada língua-mãe.” 
63

 Dante foi o nome principal, mas outros poetas importantes, como Bocaccio e Petrarca, da mesma época e 
falantes da mesma língua, foram fundamentais para sustentar a escolha. 
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No Brasil, recente trabalho de pesquisa em sociolinguística variacionista, realizado no 

estado do Espírito Santo, aponta para essas questões sem entrar na discussão língua 

italiana/dialetos. Porém, a diferença cultural é frequentemente mencionada. Peres (2011), em 

artigo publicado na revista Dimensões
64

, já faz menção às diferenças culturais e linguísticas 

dos vênetos no título do trabalho: “Aspectos da imigração italiana no Espírito Santo: a língua 

e cultura do Vêneto
65

 em Araguaia”. Na introdução de seu texto, a autora acena para a 

“necessidade de se descrever o contato entre a língua portuguesa e os dialetos falados pelos 

imigrantes italianos, e os fatores intra e extralinguísticos que estão relacionados a ele.” (p. 

45). Na conclusão da introdução, a autora frisa que o artigo apresentará alguns dados 

referentes à zona rural de Marechal Floriano, especificamente o distrito de Araguaia, 

“buscando descrever a situação da língua e da cultura do Vêneto presentes nessa 

comunidade, a fim de atestar se os mais jovens estão conservando ou perdendo suas 

tradições e costumes.”
66

 (p. 46) Entretanto, para deixar claro que em seu trabalho não tem 

importância capital chamar o vêneto de língua ou dialeto, no capítulo intitulado “O dialeto 

vêneto em Araguaia”, a autora especifica: 

 

“Existe uma discussão na literatura da área quanto ao status do vêneto: se é um dialeto do 

italiano ou se é outra língua. Não analisaremos aqui esta questão, nem o que distingue a 

língua de um dialeto. Simplesmente denominaremos dialeto vêneto ao que alguns chamam 

língua veneta.”(p. 50) (grifo meu) 

 

A questão da diferença como já expusemos, está clara. Os dialetos italianos são 

línguas diferentes do italiano padrão. Chamadas muitas vezes pelos próprios italianos de 

dialetos, são definidas como línguas pelos estudiosos do assunto e por órgãos governamentais 

que se interessam pela valorização da cultura regional. Assim, por exemplo, o Conselho 

Regional do Vêneto
67

 instituiu a lei regional 8/2007 de 13 de abril de 2007 cujo título é 

“Tutela, valorização e promoção do patrimônio linguístico e cultural vêneto”. Seu artigo 2 diz 

que 
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 Revista do departamento de História da UFES. 
65

 Região do nordeste italiano cuja capital é Veneza. 
66

 Grifos meus. 
67

 Em italiano: Consiglio Regionale Veneto. Os conselhos regionais, na Itália, podem ser comparados às 
Assembleias legislativas estaduais brasileiras. São os órgãos legisladores das diversas regiões italianas, 
formados por conselheiros regionais, grosso modo o correspondente aos deputados estaduais. 
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1. Os falares específicos historicamente utilizados no território vêneto e nos lugares 

em que têm sido mantidos por comunidades que conservaram a mesma matriz de modo 

relevante constituem o vêneto ou língua vêneta. 

2. A Região do Vêneto considera a tutela, a valorização e a promoção do patrimônio 

linguístico e cultural vêneto uma questão central para o desenvolvimento da autonomia 

regional.
68

(grifo meu) 

A mesma iniciativa também se verifica em outras regiões. Da mesma forma que no 

Vêneto, o Conselho Regional da Campânia
69

 elaborou duas propostas de lei em texto 

unificado, a de nº 159/I que propõe a “Tutela e valorização da língua napolitana”, e a de nº 

198/I que propõe “Normas para o estudo, tutela e valorização e uso social de algumas 

categorias de bens culturais e humanos e em particular dos dialetos e das tradições populares 

da Campânia”. Ambas as propostas foram aprovadas em 14 de outubro de 2008. Em seu 

artigo 1 cujo título é “Finalidades”, os item 1 diz o seguinte: 

“A Região promove, coordena e privilegia a tutela, a conservação, a valorização e o uso 

social dos bens culturais, linguísticos, etnomusicais e das tradições populares e da língua 

napolitana presentes no território da região Campânia”
70

 

Assim, como já reiterado nessa dissertação, a língua italiana, numa explicação 

resumida, é uma das línguas (ou dialetos) faladas na península itálica, à qual podemos chamar 

ainda que simploriamente de ‘toscano’. A dúvida que paira entre a diferenciação 

língua/dialeto é puramente semântica, trazida à tona pela definição do termo, que varia de 

acordo com as próprias línguas. 

As dificuldades para demonstrar as diferenças entre os dialetos e a língua italiana não 

param por aí. Por uma questão de escolarização, necessidade de uso da língua nacional oficial, 

resquício da estigmatização do dialeto como língua sem prestígio, e também substituição de 

terminologia obsoleta, na Itália de hoje está em curso um processo de italianização dos 

dialetos regionais, que vão cada vez mais se aproximando do italiano padrão, mormente no 
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 http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_storico/2007/07lr0008.html#Heading4 página visualizada em 
30/07/2012. Texto original: 1- Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e nei luoghi in 
cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice 
costituiscono il veneto o lingua veneta. 2- La Regione del Veneto considera la tutela, la valorizzazione e la 
promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia 
regionale. 
69

 Região da Itália meridional cuja capital é Nápoles. 
70

 Texto original: La Regione promuove coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l’uso 
sociale dei beni culturali linguistici etnomusicali e dele tradizioni popolari e dela língua napolitana presenti nel 
territorio della regione Campania. 
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campo lexical. Poggiogalli (2011) exemplifica o processo de italianização dos dialetos, mas 

citando também que o próprio italiano recebeu influências de vários dialetos, importando 

palavras hoje presentes no vocabulário nacional. É um caso prático e muito evidente de 

contato de línguas, uma delas muito forte – chamada italiano – e tendo a seu favor o “exército, 

marinha e a força aérea”. (BURKE 2010: 23) 

O autor reconhece, por isso, que a influência do italiano nos dialetos regionais é bem 

maior do que a dos dialetos no italiano, principalmente no que diz respeito ao léxico abstrato e 

intelectual (o que demonstra que a escolarização com o ensino do italiano como língua oficial 

é um forte propagador de mudança): 

Muito mais forte é, entretanto, a dívida que cada dialeto isoladamente contraiu com o 

italiano, principalmente no que concerne ao léxico abstrato e intelectual. Assim, por 

exemplo, no dialeto de Sant’Alfio (província de Catânia, na Sicília), a italianização tem 

agido nos âmbitos mais expostos a relações externas, como a burocracia (a pinziòni ‘la 

pensione’ [a pensão, a aposentadoria] em vez da expressão dialetal tradicional u sord’i 

rritiru), as relações de parentesco (vidua ‘vedova’ [viúva] em vez de cattiva), o léxico 

abstrato em geral (spurtunatu ‘sfortunato’[desafortunado, azarado] em vez de malasurtatu, 

cunfruntari ‘confrontare’ [confrontar] em vez de aggualari)
71

 

O trecho acima elucida outras questões além daquela a que se propõe. Primeiro, 

mostra que a italianização dos dialetos age mais fortemente no léxico que envolve relações 

externas, ou seja, aquelas em que é preciso compreender um grande número de pessoas e 

igualmente ser compreendido por elas, não necessariamente pessoas da mesma região. É o 

caso do vocabulário burocrático, que costuma ser usado em nível nacional. Percebe-se 

claramente que a italianização lexical é nada mais nada menos do que a pronúncia de uma 

palavra do léxico italiano aos moldes locais. Em outras palavras, é o que acontece com 

qualquer estrangeiro adulto quando aprende o PB e pronuncia certas palavras com um sotaque 

característico. 

Quando se tratam de duas línguas oficiais (português brasileiro e inglês, por exemplo), 

algumas vezes há o aportuguesamento das palavras mais corriqueiras e elas passam a fazer 
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 Tradução minha. Os trechos entre parênteses exemplificam as formas de dialeto italianizado seguidas das 
formas em italiano (entre ‘ ‘). Entre colchetes está a tradução ao português brasileiro. Após a expressão ‘em 
vez de’ vem a versão em dialeto original. Texto original: “Molto più forte è, però, Il debito che i singoli dialetti 
hanno contratto con l’italiano, specie per quanto riguarda il lessico astratto e intelettuale. Così, per esempio, 
nel dialetto di Sant’Alfio (Catania), l’italianizzazione ha agito negli àmbiti più esposti a rapporti con l’esterno, 
come la burocrazia (a pinziòni ‘la pensione’ invece dell’espressione dialettale tradizionale u sord’i rritiru), i 
rapporti di parentela (vidua ‘vedova’ invece di cattiva), il lessico astratto in genere (spurtunatu ‘sfortunato’ 
invece di malasurtatu, cunfruntari ‘confrontare’ invece di aggualari)”. (POGGIOGALLI 2011: 86). 
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parte do léxico. Os exemplos são inúmeros: football > futebol; abat-jour > abajur; spaghetti > 

espaguete. Quando esse contato se dá entre uma língua oficial e uma não oficial, os falantes 

dessa língua a pronunciam à sua maneira, mas não há como oficializá-las, pois não são 

línguas nacionais de nenhum Estado. É o que acontece com os dialetos. Outra questão 

mostrada no trecho diz respeito à grande variedade linguística italiana; os autores citam um 

dialeto de uma pequena cidade na província de Catânia, que se localiza na Sicília, ilha do 

extremo sul da Itália. Não falam de língua ‘siciliana’, ou de língua ‘catanesa’; preferem 

mencionar uma variante local, que certamente é uma variedade de uma língua maior, o 

siciliano. 

O professor Marco Tamburelli, da University College London, publicou recentemente 

pela Universidade de Bangor “um plano de ação para a salvaguarda das línguas regionais”
72

. 

No texto, o autor - que prefere o termo ‘línguas regionais’ a ‘dialetos’, numa clara e 

interessante intenção de valorizar esses idiomas – afirma que um dos principais motivos pelos 

quais os italianos vêm abandonando as línguas regionais é a baixa consideração que se dá a 

elas. Os falantes têm reduzido cada vez mais os contextos nos quais usam as línguas 

regionais, os pais evitam o uso dessas línguas ao falar com os filhos, imaginando que a 

própria língua seja algo de que se deva envergonhar, ou algo inútil. 

Este comportamento, definido pelos sociolinguistas como ‘complexo de inferioridade 

linguística’, é uma das forças mais destrutivas para uma língua, porque age negativamente 

tanto no uso como na aprendizagem
73

. Os falantes que sofrem desse complexo, além de não 

transmitirem a própria língua aos filhos, opor-se-ão também à instituição de cursos e à 

frequência às aulas dos próprios filhos.
74

(TAMBURELLI 2011) 

Tentaremos detalhar o que de fato se passa atualmente naquele país nos dias de hoje 

de forma a evidenciar a situação linguística italiana no fim do séc. XIX. 

Os linguistas Luca Serianni e Giuseppe Antonelli (2011), em recente obra sobre o 

assunto, apresentam um estudo sobre os limites geográficos dos dialetos italianos, as 

isoglossas e principalmente sobre a italianização dos dialetos. Falam também sobre 

dialetização do italiano, embora essa seja bem mais comedida. Léxico proveniente da 

culinária e alguns ditos populares acabaram por serem absorvidos pelo italiano padrão. Já a 

via contrária, a italianização dos dialetos, é marcante. 
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 Título original: Un piano d’azione per la salvaguardia delle lingue regionali. 
73

 Entenda-se aprendizagem como aquisição por parte das crianças. 
74

 Tradução minha. 
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Não há fronteiras claras entre dialetos e italiano padrão e nem poderia haver. O que há 

é um continuum natural entre falares oriundos do latim. Porém, podemos imaginar quatro 

etapas
75

 que se intersecionam, partindo do dialeto local, passando pelo dialeto regional (uma 

coiné), que passa ao italiano regional e chega ao italiano comum. Vejamos o exemplo dado 

pelos autores. São quatro realizações de fala, partindo do dialeto local e chegando ao italiano 

padrão. A frase escolhida para a análise é “não sei quando poderemos ir à casa do nosso 

padrinho”, que em italiano, a quarta etapa, é a seguinte: 

“Non so quando potremo andare a casa del nostro padrino” 

(non so kwando potremo andare a kaza del nostro padrino) 

As realizações analisadas partem de um dialeto da província de Belluno, na região do 

Vêneto e passam pela versão de uma coiné vêneta e por um italiano regionalizado: 

1. No sai kande ke podarón dzi ta ciòza
76

 del nóst santol (dialeto de uma localidade 

dentro da província de Belluno)
77

 

2. Non so kwando ke podaremo andàr a kaza del nostro sàntol(o) (coiné vêneta) 

3. Non so kwando (ke) potremo andare a kaza del nóstro santolo (italiano regional 

vêneto) 

A distinção entre os primeiros três casos acima é bastante difícil (POGGIOGALLI 

2011). A realização 3, por exemplo apresenta na prática uma única alteração – um elemento 

lexical – em relação ao italiano padrão. De fato, foi chamada de ‘italiano regional’, pois não é 

mais o dialeto e sim o italiano com interferência. A conjunção ‘ke’, outra interferência, não é 

sempre pronunciada e mesmo que fosse não causaria problemas para um falante de italiano 

comum, uma vez que é presente na fala coloquial italiana. 

Belluno é uma cidade que conta hoje com cerca de 35.000 habitantes
78

, incrustada nas 

dolomitas. Os pequenos municípios que constituem a província se localizam também nessas 

montanhas. Naturalmente, hoje em dia o acesso a cada município é fácil, com boas estradas 
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 Em vez de etapas, os autores preferem falar de degraus arredondados, com o dialeto local situado no degrau 
mais baixo e o italiano comum no degrau mais alto. Prefiro falar de etapas para não transmitir a ideia de que o 
dialeto é ‘inferior’ ao italiano, embora caiba discussão sobre o assunto. 
76

 Pronuncia-se tʃiòza. Não sabemos a razão de o autor ter grafado ‘ciòza’ porque ‘c’ não é símbolo fonético. 
Em italiano, o ‘c’ seguido das vogais ‘e’ e ‘i’ produz a palatal surda africada [tʃ]. Atribuímos o uso do ‘c’ a 
objetivos didáticos, para facilitar o entendimento do leitor italiano. 
77

 Texto original: “dialetto locale del Bellunese”, o que significa que não está especificada a localidade exata. 
78

 Dado extraído do sítio oficial da província de Belluno: 
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=712&amp;tt=belluno&CFID=24166897&CFTOKEN=89325
482 (consulta em 29/11/2012). 

http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=712&amp;tt=belluno&CFID=24166897&CFTOKEN=89325482
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=712&amp;tt=belluno&CFID=24166897&CFTOKEN=89325482
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de rodagem. No entanto, é fácil pensar na dificuldade de acesso a essas localidades 100 ou 

150 anos atrás. As comunidades ficavam bastante isoladas e esse isolamento colabora com a 

manutenção das línguas locais, que sofrem poucas interferências e evoluem pouco. 

O caso acima ilustra bastante bem o fenômeno do contato linguístico na Itália atual e 

as interferências provocadas pela língua forte, o italiano, na língua mais fraca, o dialeto local. 

O problema agora, para os italianos, é verificar se essa interferência tem se mantido em nível 

adstrático ou caminham para a substituição linguística, deixando apenas marcas de substrato, 

com a deterioração e morte dos dialetos locais. Felizmente, como já mencionamos, há uma 

importante mobilização de defesa das línguas locais na Itália, que, esperamos, tenham êxito 

no seu intento. 

 

3.2. O contato de línguas e a Ecolinguística 

Em “The Ecology of Language”
79

, Haugen (1972) introduz a visão da língua em sua 

relação com a sociedade, o meio ambiente onde é usada. A questão é introduzida com uma 

crítica aos estudiosos que descrevem línguas pelo fato de que eles se preocupam somente com 

número de falantes, localidades onde a língua é falada e alguma informação sobre sua 

história, deixando de lado dados importantes como o status social e a função da língua 

estudada. Os linguistas são tão ávidos pelos estudos de fonologia, gramática e léxico que dão 

apenas superficial atenção ao que o autor chama de “ecologia da língua”. 

“Language ecology may be defined as the study of interactions between any given 

language and its environment” (p. 325). Essa é a definição que o próprio autor propõe para a 

‘ecologia da língua’. E qual é o environment (meio ambiente) da língua? É a sociedade que a 

usa como um de seus códigos. A língua só existe na mente de seus usuários e só tem sentido 

funcional na interação entre esses usuários e entre os usuários e o meio ambiente (que é o 

meio social) em que vivem (HAUGEN 1972: 325). 

O autor prossegue mostrando que uma parte dessa ecologia é psicológica - a interação 

com outras línguas na mente dos falantes bi e multilíngues e outra parte é sociológica - a 

interação com a sociedade na qual a língua funciona como meio de comunicação (HAUGEN 

1972: 325). Presumo que para a maioria dos brasileiros não seja fácil entender a preocupação 
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 Capítulo 17 de HAUGEN, Einar. The Ecology of Language. Stanford University Press: Stanford, 1972. 
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do autor com essa divisão, sobretudo mencionando a presença de falantes bi e multilíngues. 

No entanto, esse tipo de situação, uma sociedade em que convivam pessoas de línguas 

diferentes, ainda hoje é bastante comum mesmo no Brasil, e era a realidade vivida pelo autor, 

filho de um casal de imigrantes noruegueses nascido nos Estados Unidos. Essa era, também a 

realidade da cidade de Juiz de Fora na época da imigração. 

Bem mais recentemente, Mufwene (2008) discute a questão de contato de línguas, 

afirmando que a simples coexistências de duas populações de línguas diferentes num mesmo 

território não é suficiente para que haja contato de línguas. As populações precisam interagir 

entre elas. Afinal, como já assinalado por Weinreich (1968), “the real locus of language 

contact is the minds of individual speakers”. 

A obra de Mufwene versa sobre a evolução da língua, começando pelo contato e 

passando pela competição e seleção, da mesma forma como acontece com as espécies 

biológicas. Há uma diferença fundamental entre a abordagem do modelo biológico, citado por 

Haugen, em que as línguas nasciam e morriam como organismos. De fato, já na década de 60, 

esse modelo deixou de ser aprofundado porque não passava de uma interessante metáfora. 

Línguas não respiram, não têm vida própria e não tem qualidades tangíveis como os 

organismos (HAUGEN 1972). 

Mufwene retoma esse modelo biológico, mas com uma abordagem diferente. As 

línguas não podem realmente ser comparadas a organismos, mas a espécies biológicas. 

“A language as a communal property is a construct extrapolated from the existence of 

similar idiolects, very much like a species is extrapolated from the existence of individuals 

who are successful in reproducing their kind or at least show such a potential.” 

(MUFWENE, 2004: 141) 

 Sob esse ponto de vista, podemos entender as mudanças da língua e sua evolução 

natural através do contato linguístico, da competição, da seleção e da sobrevivência das que se 

adaptam às condições do meio ambiente. 

Vamos voltar à teoria de Mufwene ainda neste capítulo. Passamos agora a discorrer 

sobre as formas e circunstâncias em que se dá o contato de línguas. 

Segundo Couto (2009), a base para o contato de línguas é “o deslocamento ou 

migração de indivíduos, grupos de indivíduos e até populações inteiras no espaço”. Ele 

propõe “pelo menos quatro situações em que povos e respectivas línguas (PL) entram em 
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PL1 PL2 

T 

contato em determinado território (T)”. Em todas as situações que ilustraremos a seguir, PL1 

representa o lado mais forte dos pontos de vista político, econômico, militar e de prestígio. A 

primeira situação, semelhante à discutida nesse trabalho, tem o seguinte esquema: 

 

 

Citando Couto, 

 

“O Esquema 1 
80

 representa a situação em que um povo (ou parte dele) e respectiva língua. 

PL2 se deslocam para o território (T1) de outro povo que já constitui uma comunidade 

(EFL) relativamente estruturada, que tem uma língua relativamente estabelecida e 

estabilizada.” (p. 51) 

O EFL é o que Couto chama de Ecossistema Fundamental da Língua. As bases 

epistemológicas desse autor são tiradas, como ele mesmo afirma, da Ecologia Biológica 

(COUTO 2009: 15). A ligação entre Linguística e Ecologia vai gerar o que ele define como 

Ecolinguística. Não há aqui necessidade de se definir Linguística e nem exemplificar suas 

ramificações. Basta dizer que, em seu estudo, o que é levado em conta é a língua oral
81

, 

aquela que é instrumento de comunicação entre os membros de uma comunidade. Sua 

intenção é estudar o contato de línguas e suas consequências. Já a Ecologia merece algumas 

considerações, sobretudo por não ser objeto de estudo comum a linguistas. 

As definições de Ecologia se assemelham e podemos repetir aquela sugerida pelo 

próprio autor a quem estamos nos referindo: “Ecologia é o estudo das inter-relações entre os 
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 No texto original trata-se da “figura 1”, (p. 51). 
81

 O autor cita também a comunicação gestual como tão importante como a oral, que inclui a língua de sinais 
dos surdos. Neste estudo, no entanto, o foco está na língua oral propriamente dita. 

Esquema 1 – 1ª Situação de contato linguístico proposta por Couto (2009) 
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seres vivos e entre eles e seu meio ambiente” (p. 17). Da mesma forma, repetimos a definição 

de Ecossistema, que é o conceito central da ciência Ecologia: “... é o conjunto formado pelos 

seres vivos e seu meio ambiente, considerados como um todo, e suas inter-relações” (p. 17). 

Para deixar claro, “o que interessa ao ecólogo não são os organismos vivos em si (objeto da 

biologia), mas as inter-relações que se dão entre eles, por um lado, e entre eles e o meio 

(biótopo), por outro lado” (p. 17). O Ecossistema Fundamental da Língua (EFL) constitui-se 

de um povo habitando determinado território (biótopo). 

Dentro desses conceitos, extraímos que a realidade é um continuum. É o observador 

que define os limites do ecossistema, de acordo com o que quer observar. “Os ecossistemas 

definíveis vão desde o universo, passando pelo planeta Terra, uma planície ou um vale, até o 

átomo.”
82

 O conceito de diversidade também é importante. É preciso que haja muitas e 

diversas espécies para que haja inter-relacionamento. Quanto mais espécies, mais rico e forte 

um ecossistema será; e quanto menos espécies, mais pobre e vulnerável (p. 17). Há também o 

conceito de adaptação. Os organismos estão sempre se adaptando ao meio ambiente e quem 

não o faz acaba morrendo. O objetivo da adaptação é a homeostase
83

. 

Ecolinguística, por analogia, é o estudo das relações entre língua e seu meio ambiente. 

A Ecolinguística estuda o contato de línguas como os ecólogos estudam o contato entre as 

espécies. As línguas são equiparadas a espécies, que entram em contato entre si através do 

bilinguismo e se adaptam, se sobrepõem a outras, ou sucumbem ante as dificuldades que não 

conseguem suplantar. O estudo diacrônico das línguas nos mostra que muitas mudanças 

linguísticas são creditadas ao contato de línguas entre os povos, quase sempre por invasão e 

dominação, mas também por migrações em busca de melhores condições de vida. A 

Ecolinguística vai mostrar como esse contato provoca essa mudança, complementando os 

estudos da Sociolinguística. 

Aparentemente a situação em Juiz de Fora, na época da chegada dos imigrantes 

italianos, é a representada pelo Esquema 1. PL1 é o português, língua relativamente 

estabelecida e estabilizada; T é a própria cidade ou região e PL2 o italiano. No entanto, como 

já vimos, não havia uma língua dos italianos e sim várias. Por essa razão, propomos uma 

adaptação a esse esquema da seguinte forma: 
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 COUTO cita essa definição como sendo de Tansley, embora não cite essa referência bibliográfica em sua 
obra. 
83

 Em biologia, processo de regulação pelo qual um organismo consegue a constância do seu equilíbrio 
(Dicionário Priberam on-line: www.priberam.pt). 
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PL1 P(L2, L3, L4, L5, ...) 

T 

PL1 PL2 (PL3, PL4, PL5, ... , PLn,) 

T2 

 

PL1 é ainda o português
84

, língua local estabilizada, T é a região de Juiz de Fora e P é 

o povo ‘italiano’, (assim reconhecido pelos brasileiros). Esse povo trazia consigo suas 

respectivas línguas L2, L3, L4, L5... Não queremos com essa sugestão criar uma nova 

situação de contato linguístico seguindo a proposta de Couto. Cremos que esse esquema 

represente apenas uma variação da situação representada no Esquema 1. Para maior clareza, 

observemos resumidamente as outras três situações de contato entre povos e suas respectivas 

línguas propostas pelo autor. 

O Esquema 3 representa o movimento de um povo ‘mais forte’ (PL1) deslocando-se 

para um território cujo povo é ‘mais fraco’ (PL2).  
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 Obviamente é a variedade local do PB. Chamamo-lo de português por praticidade. 

Esquema 2 - Tipo de contato linguístico que houve entre os imigrantes italianos e os habitantes de Juiz de Fora 

Esquema 3 – 2ª situação de contato linguístico proposta por Couto (2009) 



39 
 
 

PL1 PL2 (PL3, PL4, PL5, ... , PLn,) 

T3 

A ilustração sugere que em T2 possa haver também outros povos com suas respectivas 

línguas (PL3, PL4, ..., PLn). Esse tipo de contato é o caracterizado pelas grandes conquistas 

históricas como, por exemplo, a dos romanos e também a de muitos povos europeus na 

África, Ásia e América, na época das grandes navegações. (COUTO 2009: 52). Mais 

especificamente, num exemplo caseiro, é o tipo de contato linguístico ocorrido entre os 

portugueses e os povos autóctones brasileiros, a partir de 1500. 

O Esquema 4, graficamente semelhante ao Esquema 3, mas bem diferente na essência, 

representa a terceira situação de contato proposta por Couto.  

 

Trata-se do caso em que tanto o povo ‘mais forte’ (PL1) com sua língua quanto o povo 

ou os povos ‘mais fracos’ com sua(s) língua(s) (PL2, PL3, ..., PLn) se deslocam para um 

território que não pertence a nenhum deles. É o caso das ilhas de Cabo Verde, Havaí e Ilhas 

Seychelles, entre tantas outras. Normalmente essa situação ocorre em ilhas e é a “situação 

ideal para o surgimento de um pidgin e de um crioulo” (COUTO 2009: 53). Nos exemplos 

citados foram formados o crioulo português, o crioulo inglês e o crioulo francês 

respectivamente. 

O Esquema 5 mostra o quarto tipo de situação de contato de línguas. 

Esquema 4 – 3ª situação de contato linguístico proposta por Couto (2009) 
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PL1 PL2 

T2 T T1 

 

São as migrações sazonais ou temporárias. “Membros de PL1 se deslocam, temporária 

ou sazonalmente, para o território de PL2” (COUTO 2009: 54) e/ou vice-versa. Algumas 

situações de fronteira se enquadram nesse tipo, principalmente aquelas em que há uma 

barreira geográfica importante entre os dois povos. A barreira geográfica impede o contato 

constante entre os povos fazendo com que cada um fale sua língua sem interferências. Na 

época do contato (sazonal ou temporário), em regra geral a língua de mais prestígio acaba por 

ser a mais usada nas interações. Quando não há uma barreira geográfica clara, os povos 

mantém constante contato e se o nível de prestígio entre as línguas for semelhante, converge-

se para um tipo intermediário. É o caso do portunhol falado nas fronteiras do Brasil com o 

Uruguai (COUTO 2009: 54). 

É evidente que nenhuma dessas três situações representadas no Esquema 3, Esquema 4 

e Esquema 5 corresponde ao tipo de contato linguístico que houve entre brasileiros e 

imigrantes destinados ao Brasil. E, no caso particular dos italianos, tema desse trabalho, fica 

claro que a primeira situação, representada pelo Esquema 1, é a mais adequada, embora 

adaptada para a situação ilustrada no Esquema 2. Por outro lado, não achamos que se trate de 

uma quinta situação, não obstante seja uma possibilidade:  

“Tendo em mente que o deslocamento ou migração de indivíduos (...) é a base para o 

contato de línguas, é possível detectar pelo menos quatro situações em que povos e 

respectivas línguas (PL) entram em contato em determinado território (T)” (COUTO 2009: 

51). 

Definido que o tipo de contato que houve entre os imigrantes italianos e a população 

de Juiz de Fora e arredores é a representada pelo Esquema 2, e que essa representação é, na 

verdade, uma situação mais específica que se enquadra dentro de uma mais abrangente e 

Esquema 5 – 4ª situação de contato linguístico proposta por Couto (2009) 
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genérica representada pela Esquema 1, vamos analisar, à luz das considerações de Couto, as 

suas possíveis consequências. 

Relembrando, o Ecossistema Fundamental da Língua (EFL) constitui-se de “um povo 

(população da ecologia), habitando determinado território (biótopo)” (COUTO 2009: 11). No 

movimento migratório em questão, tivemos um povo com suas respectivas línguas (PL2, 

PL3...) se deslocando para um território T1, já ocupado estavelmente por outro povo e que 

constitui uma EFL bem estruturada, com língua estabelecida e estabilizada. Além disso, PL1 é 

mais forte do ponto de vista político, econômico e militar. A língua de PL1, o português, tem 

amplo prestígio por ser a língua nacional e oficial de T1, evidenciado pelos discursos 

patrióticos da época e pela política linguística implantada no Brasil desde os tempos do 

Marquês de Pombal. Do outro lado, os italianos, naturalmente em condição de inferioridade, 

embora não se deva falar de inferioridade política ou militar uma vez que não vieram com 

intuito de conquista territorial. A posição dos italianos era de plena aceitação da condição 

política e militar do Brasil, submeteram-se a essas condições sem que isso fosse um subjugo. 

Do ponto de vista econômico as coisas poderiam ter sido diferentes, caso fossem eles 

investidores, capitalistas poderosos com a intenção de expandir negócios. Essa situação 

poderia sem dúvida alguma ter criado condições para a manutenção linguística dos 

imigrantes; afinal, onde há poder econômico há também a sensação de superioridade social 

cultural.
85

 Não era o caso. Os imigrantes daquela época, como é bem sabido, eram bem 

inferiores economicamente ao povo de Juiz de Fora. Temos então todos os pré-requisitos para 

a instalação da Lei das Três Gerações (COUTO 2009: 51). 

“De acordo com ela, a primeira geração (quando migra já adulta) aprende quando muito 

uma variedade pidginizada da língua hospedeira. Os seus filhos geralmente aprendem a 

língua do país hospedeiro e a dos pais, sendo, portanto, bilíngues, continuando a usar a 

língua original em todas as interações intragrupais. Os netos, porém, tendem a preferir a 

língua da nova terra, mantendo, quando muito, um conhecimento passivo da língua 

original de seus avós. A quarta geração frequentemente quase não tem nenhum 

conhecimento da língua dos antepassados” 
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 Embora seja bem evidente que o poder econômico provoca pressão social, cito aqui Haugen (1972). No 
capítulo 1, “Language and Immigration”, comenta que os EUA, em cerca de 150 anos, receberam milhões de 
imigrantes de todas as partes do globo e ensinaram a eles a sua língua (inglês americano) sem que essa 
sofresse grandes danos. Isso foi conseguido sem compulsão política, mas através da pressão social de uma 
língua cultural e economicamente dominante. 
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3.3. Manutenção e perda na perspectiva da Ecolinguística 

 Em revisão bibliográfica sobre o tema, encontramos sustentação teórica nos estudos 

em Ecolinguística, em especial nos trabalhos de Mufwene (2004; 2008) e Couto (2009). 

Pesquisas sobre perda e manutenção linguística são desenvolvidas prioritariamente em 

locais com grande variedade linguística. Há estudos a respeito desse assunto que tratam de 

línguas africanas
86

 pela sua diversidade e também de línguas indígenas nas américas
87

. Há 

também estudos sobre pidgins e crioulos no contato das línguas europeias com os ‘mercados’ 

da Ásia e da África, na época das grandes navegações. Salikoko Mufwene, em seu The 

ecology of language evolution (2004), aborda o assunto da evolução das línguas e seus 

principais exemplos ilustrados são da África. O mesmo autor em Language evolution: 

contact, competition and change (2008) ilustra os principais movimentos das línguas 

europeias com a crioulização e a pidginação em algumas áreas. 

Ainda são tímidos os estudos sobre esse assunto que se refiram a contatos entre 

línguas de imigrantes, onde não há exatamente invasão do dominador. No entanto, imigração 

é um fenômeno que sempre ocorreu na história da humanidade. Particularmente entre o fim 

do séc. XIX e o começo do séc. XX houve um verdadeiro êxodo de italianos em direção a 

várias partes do mundo, sobretudo à América. 

Mufwene (2004: 15-145; 2008: 14) propõe que as línguas não devem ser chamadas de 

organismos, mas sim de espécies, num paralelo com a biologia.
88

 O autor nos ensina que a 

tradição de se comparar línguas a organismos acabou por impedir que linguistas históricos 

identificassem as causas reais das ‘mudanças internas da língua’, consideradas por eles 

normais ou regulares, em oposição às ‘mudanças externas da língua’ desencadeadas por 

contato com outra língua. A real causa da mudança se encontra na competição e seleção que 

afloram a partir dos sistemas comunicativos dos falantes e também na acomodação e nos 

ajustes feitos pelos falantes para as novas necessidades comunicativas dos atos comunicativos 

(MUFWENE 2004: 15). Afirma ainda que as línguas podem ser comparadas a parasitas, cujos 

hospedeiros são os falantes. Da mesma forma que há competição entre espécies e sobrevive a 

mais forte ou sobrevivem as que se adaptam às mudanças
89

, no contato de línguas haveria 
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 Em Calvet (2002) temos alguns exemplos. 
87

 Em Mufwene (2004) temos alguns exemplos. 
88

 Não é nosso propósito estender a discussão sobre a comparação língua/espécie. Estamos nos baseando na 
proposta de Mufwene (2004) que nos parece válida para os objetivos deste trabalho. 
89

 DARWIN, Charles. A origem das espécies 
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também essa tendência: mudanças para adaptação ou morte quando há muita pressão, o que 

Couto (2009: 57) chama de glotanásia. 

As línguas, assim como as espécies, são heterogêneas e estão acima da arquitetura não 

monolítica dos idioletos. Idioletos variam entre eles mesmos, mas se parecem, pelo princípio 

da semelhança familiar. Os idioletos, então, são como populações biológicas, nas quais cada 

organismo preserva suas individualidades genotípicas e fenotípicas, não obstante as muitas 

características comuns entre os membros. As línguas evoluem de forma não uniforme; alguns 

idioletos, socioletos (variedades sociais) e dialetos (variedades regionais)
90

 estão mais 

envolvidas nas mudanças do que outros. Por isso, as línguas são como as espécies biológicas, 

nas quais os membros são afetados em diferentes modos ou reagem em diferentes modos às 

alterações em suas ecologias. As mudanças que afetam as línguas são a acumulação das 

mudanças que afetam os idioletos individuais dos falantes (MUFWENE 2008). 

Essa comparação língua/espécie vem sendo cada vez mais difundida. Mufwene 

ressalta que Chomsky já aceita essa nova visão da língua: 

“Even Chomsky (2000) now adheres to this particular view of a language, explaining that 

lumping idiolects into the same language is a matter of likeness, not of sameness or 

identity.”(nota 5 do cap. 2 de MUFWENE 2008) 

Há mais semelhanças entre línguas e espécies. As línguas podem nascer e morrer, mas 

não como organismos ou indivíduos. Diferentemente das espécies, as línguas não nascem de 

uma concepção, de um encontro entre duas células. Também não há um período de incubação 

ou de gestação; assim nascem e são formados os organismos, não as espécies. Só descobrimos 

que uma língua nasceu (por assim dizer) depois que ela já existe. Elas são identificadas post-

factum, quando uma determinada variedade de idioletos (ou organismos) é identificada e 

venha a ser considerada diferente daquela falada por uma população anterior. Da mesma 

forma que uma língua morre quando não há mais falantes dela
91

, quando não há mais 

indivíduos de uma espécie, essa morre (MUFWENE 2008). 
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 Mufwene especifica entre parênteses que o que ele chama de dialeto são as variedades regionais. Observe-
se que a ordenação dos termos segue um aumento gradual do âmbito geográfico de variação: indivíduo, meio 
social, meio geográfico. 
91

 Numa análise mais apurada podemos imaginar que, na verdade, um único indivíduo falante de uma língua 
não é suficiente para mantê-la viva porque não terá como quem falá-la. Essa questão, no entanto, tem pontos 
de vista diferentes e pode ser questionada. Se a língua for imaginada como prática, haverá necessidade de dois 
falantes; caso seja considerada como conhecimento, uma só pessoa pode mantê-la viva. Essa questão, que não 
nos interessa nesse trabalho, é discutida em MUFWENE 2008, parte 3. 
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Já podemos, com base nos conceitos acima, estabelecer uma relação entre o latim e as 

línguas que dele derivaram. Num determinado momento da história, não havia mais falantes 

do latim, embora na língua escrita fosse - e ainda o é - muito disseminado
92

. Por outro lado, 

havia falantes de variadas línguas vulgares em grande parte do território outrora dominado 

pelos romanos, no continente europeu. Evidentemente isso tudo não aconteceu ao mesmo 

tempo, as línguas foram sendo reconhecidas aos poucos, cada uma no seu tempo. Atualmente, 

pelos estudos conhecidos sobre o assunto, considera-se que a língua portuguesa exista desde o 

século XII. Mesmo assim, pelos textos escritos na época, a evidente diferença entre aquela 

língua e a de hoje mostra que conferir uma espécie de certidão de nascimento a uma língua é 

trabalho bem árduo. Já falamos também das línguas da península itálica, estudadas e definidas 

por Dante no século XIV. A espécie ‘latim’ morreu e nasceram outras espécies nos territórios 

onde ele vivia. 

Retornando aos conceitos do linguista congolês, frisamos que as línguas, ainda da 

mesma forma que as espécies, podem morrer em certos locais e prosperar em outros. É 

importante que essa noção fique bem clara, pois reafirma o mero imaginário coletivo que liga 

uma língua a um povo e a um território. O continente americano, o Novo Mundo, recebeu 

imigrantes de várias partes do planeta. Algumas línguas que vieram com seus povos são 

faladas até hoje em seus locais de destino e já morreram em suas localidades de origem 

(MUFWENE 2008). O recente estudo de Von Borstel (2011) relata pesquisas desenvolvidas 

com línguas germânicas no Brasil, particularmente chamadas de ‘Brasildeutsch’. Da mesma 

forma, citamos os estudos sobre a manutenção do pomerano, língua também germânica 

trazida por imigrantes para o estado do Espírito Santo, ainda viva, mas já morta na localidade 

de origem (HÖHMMAN 2011; SAVEDRA & HÖHMMAN 2011). 

A propósito do pomerano, deve ser mencionado o PROEPO, projeto de revitalização 

dessa língua no município de Santa Maria de Jetibá, que visa a restabelecer a língua de origem 

dos imigrantes como forma de manutenção de sua cultura. A tese de doutorado de Höhmman 

(2011) trata especificamente desse assunto e merece leitura acurada. 

 

3.4. O Modelo Gravitacional adaptado 
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 Muitos preferem considerar o latim como língua viva, considerando que se trata de uma língua ainda usada, 
estudada formalmente em cursos de Letras. Não cabe essa discussão aqui. Para efeito prático, o que nos 
interessa aqui é a língua oral. 
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Em seu artigo publicado na revista Synergie Chili em 2005 (Globalización, lenguas y 

políticas linguísticas), Calvet retoma a sua teoria do modelo gravitacional das línguas e 

também a metáfora ecolinguística, na qual as línguas são analisadas como nos estudos 

ecológicos de ciências do habitat. Assim, “como a ecologia apresenta os diferentes níveis de 

vida através de uma série de elementos que se encaixam uns nos outros”, desde a célula, 

elemento mais simples, até a biosfera, que é o conjunto dos ecossistemas do planeta, 

“a metáfora ecolinguística supõe diferentes níveis de análise. O nível superior é aquele que 

prevê a organização mundial das relações entre as línguas. É baseado no fato de que as línguas 

se relacionam entre si através dos bilíngues e que o sistema dos bilinguismos, gradualmente, 

permite apresentar suas relações em termos gravitacionais.”
93

 

A partir daí, Calvet sugere que há uma língua hipercentral (que é o inglês atualmente) 

e que em torno a essa língua gravitam línguas supercentrais (espanhol, francês, chinês, 

português, italiano etc.) e ao redor dessas últimas gravitam de cem a duzentas línguas centrais. 

Em torno das centrais gravitam de quatro a cinco mil línguas periféricas 
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 Texto original: “la metáfora ecolingüística supone diferentes niveles de análisis. El nível superior lo constituye 
la organización mundial de las relaciones entre las lenguas. Para describirlo, utilizamos um modelo basado en el 
hecho de que las lenguas se relacionan entre si por médios de bilíngues y que el sistema de los bilinguismos, su 
gradación, nos permite presentar sus relaciones em términos gravitacionales.” (p. 1). 

Esquema 6 - Modelo gravitacional de Calvet 
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Esse modelo bem se aplica à situação atual do mundo, fruto do fenômeno da 

globalização iniciado nos anos 90 do século XX. Num mundo não globalizado as distâncias 

são enormes e essa gravitação pode ser adaptada a regiões específicas. 

Vamos então tomar esse modelo e adaptá-lo à específica situação dos imigrantes 

italianos em Juiz de Fora, cerca de cem anos atrás. Como já vimos, o italiano não era a língua 

dos imigrantes italianos. Cada grupo falava a sua língua regional. Já o português, esse sim, 

estava consolidado como língua nacional no Brasil desde o fim do séc. XIX. Ademais, nos 

centros urbanos essa consolidação era muito evidente. O esquema gráfico poderia ser 

imaginado assim: 

 

Outra visão proposta por Calvet, e que parte do modelo gravitacional, é a seguinte: 

 

“uma visão em termos de círculos concêntricos atravessados por um movimento 

contínuo/descontínuo de adaptação linguística. Essa visão mostra que as necessidades 

Português 
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Esquema 7 - Modelo Gravitacional Adaptado 
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linguísticas dos indivíduos e dos grupos mudam de acordo com as situações.”
94

 Assim, “o 

primeiro círculo é o da comunicação mais simples, a de âmbito familiar. O segundo círculo 

o da comunicação da vizinhança ou do bairro, um terceiro poderia representar a 

comunicação regional; um quarto, a comunicação nacional.”
95

 

Apesar de afirmar que essas variabilidades das necessidades linguísticas não permitem 

a criação de uma Lei Geral, Calvet sugere a possibilidade de um modelo médio, que seria 

trifuncional, no qual os cidadãos precisariam de três tipos de língua: uma internacional, uma 

do Estado e a sua língua gregária. A analogia com o que ocorreu nas colônias do sul do Brasil 

é evidente desde que façamos as devidas adaptações. A língua gregária é a língua regional, a 

língua materna falada pelos imigrantes, chamada no esquema abaixo de ‘língua vernacular 

dos imigrantes’; o italiano será considerado a ‘língua de Estado’, levando-se em conta que a 

região foi fortemente ocupada por italianos; e a língua ‘internacional’ seria a língua 

portuguesa, aquela que os permitiria comunicarem-se com a população local. Teríamos, então, 

a seguinte situação: 

 

As dimensões dos círculos ilustram a situação real das colônias: uma língua vernacular 

forte, amplamente usada; o italiano, falado por algumas pessoas que poderia ter a força da 
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 Tradução e adaptação minhas. Texto original: Esta visión, em términos de círculos concêntricos atravessados 
por um movimento continuo/descontinuo de adaptación lingüística tiene la ventaja de mostrarnos que las 
necessidades linguísticas de los indivíduos y de los grupos cambian según las situaciones. (p. 3). 
95

 Tradução minha. Texto original: El primer círculo es el de la comunicación más íntima, más gregária, la 
comunicación de tipo familiar. Luego sigue la comunicación de vecindad, de barrio. Um tercer círculo podría 
representar la comunicación regional, um cuarto, la comunicación pública a escala nacional, etc. (p. 3). 

Língua vernacular dos 
imigrantes, o dialeto: 
'língua gregária' 

Italiano (rudimentar): 
'língua de Estado' 

Português: 'língua 
internacional' 

Esquema 8 - Modelo trifuncional adaptado à realidade das colônias do sul do Brasil 
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língua de Estado pelo fato de ser a língua oficial do Estado de origem da maioria dos 

imigrantes; e o português, língua do estado brasileiro, oficial e que de uma forma ou de outra 

deveria vir a ser usada pelas famílias, mesmo que com status de L2. 

Já em centros urbanos, como em Juiz de Fora, esse modelo poderia ser adaptado da 

seguinte maneira: 

 

Teríamos as línguas vernaculares das famílias e dos grupos de imigrantes provenientes 

das mesmas regiões. Como a proveniência desses imigrantes era variada, as línguas não eram 

amplamente usadas. O italiano, falado por algumas pessoas poderia fazer as vezes de ‘língua 

de Estado’ por ser a língua oficial do Estado de origem (a Itália) dos imigrantes italianos. 

Poderia fazer o papel de língua veicular
96

 entre os imigrantes. No entanto, a cidade crescia e 

recebia imigrantes de outros países, além de ter população autóctone já estabilizada. Some-se 

a isso a pressão de cunho patriótico que impunha veladamente o uso do português pelo fato de 

ser a língua da nação brasileira. O português era a língua mais importante para quem quisesse 

progredir, a língua da pátria que acolheu os imigrantes necessitados. 

A diferença gráfica nos círculos que representam a língua vernacular representa 

justamente a sua importância para o convívio social de cada região; no sul, a língua 

vernacular dos imigrantes é forte, quase independente. O português, sendo língua nacional, 

exerce influência natural. Já em Juiz de Fora, a língua vernacular é fraca, tem pouca aceitação. 

Não serve de língua franca nem mesmo entre os conacionais. A língua italiana fica esmagada 
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 Utilizamos a expressão ‘língua veicular’ no sentido de lingua franca. 

Língua vernacular dos 
imigrantes, o dialeto: 
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'língua de Estado' 

Português: 'língua 
internacional' 

Esquema 9 - Modelo trifuncional adaptado à realidade de Juiz de Fora 
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e perde a sua necessidade de existência, pois o convívio social se dá prioritariamente com 

brasileiros e com estrangeiros de outras nacionalidades e línguas. A língua materna dos 

imigrantes não resiste a essa pressão. 

Se nos dias de hoje vivemos com uma enorme dificuldade de salvaguardar e 

disseminar línguas minoritárias em virtude da crença de que línguas podem ser ‘melhores’ ou 

‘piores’, como não imaginar o completo descaso com a transmissão de línguas cujo prestígio 

era baixo mesmo entre os seus próprios falantes? Os estudos de Tamburelli a respeito da 

situação italiana ao longo do tempo mostram que as várias populações da Itália foram 

abandonando as línguas regionais pela baixa consideração atribuída a elas pelos próprios 

falantes. Esses vão restringindo cada vez mais os contextos sociais em que usam suas línguas, 

os pais evitam falar com os filhos em suas línguas, pois as consideram desagradáveis e até 

mesmo inúteis. O autor afirma que há décadas as línguas regionais são consideradas “meios 

de comunicação inferiores, boas para falar do passado, sem gramática para estimular a mente 

e capazes de articular conceitos menos importantes.” O poeta e escritor italiano Raffaello 

Baldini disse que os dialetos são bons para falar com Deus, mas não para falar de Deus, numa 

alusão ao caráter intimista e exclusivamente familiar dessas línguas regionais 

(TAMBURELLI 2011). 

Seja lá qual for a razão, esse sentimento de que o dialeto é uma língua inferior era 

recorrente. Numa das poucas obras em que encontramos relatos de imigrantes acerca de 

aspectos linguísticos, Boris Fausto
97

 cita o seguinte testemunho obtido pelo antropólogo Carlo 

Castaldi. Trata-se de um imigrante proveniente de Bari, na região da ‘Puglia’, extremo sul da 

Itália: 

“Em 1927, nosso pai alcançou o ápice da sua carreira de atacadista de cereais e nesse 

mesmo ano comprou um palacete perto da avenida Paulista. Na nova casa era proibido 

falar dialeto: ‘todos’, dizia meu pai, ‘devem falar a língua de Dante’. Até seus velhos 

amigos que iam visitá-lo em casa deviam falar em italiano; no escritório, ao contrário, o 

dialeto era ainda permitido. Essa sua mania causou-lhe muitas inimizades e dentro de 

poucos anos encontrou-se isolado, tanto que, depois do casamento dos filhos (em geral 

com descendentes de italianos do norte, ‘gente fina’), voltou a residir no Brás” 

Esse relato é rico de informações de cunho social. A ascensão social compreendia a 

substituição da língua usada em casa; além disso, o pai do informante queria genros e noras 
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 FAUSTO Boris. Imigração: cortes e continuidades. In: SCHWARZ Lilia Moritz (org.). História da Vida Privada no 
Brasil – vol. 4: contrastes da intimidade contemporânea. Cia. Das Letras: São Paulo, 2002. 
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do norte da Itália, considerados por ele ‘gente fina’ (não no sentido popular atual de pessoa 

bacana, acessível, boa praça, boa gente, mas no sentido de pessoa educada, fidalga, de bom 

berço). Ainda, residia em um palacete na Av. Paulista. Por outro lado, retornou ao Brás no fim 

de sua vida. Podemos considerar que houve um retorno às origens de um pai que, não contava 

mais com a convivência dos filhos e nem com a proximidade de seu grupo de amigos, de 

quem se afastara por causa da língua e da ascensão social. O contexto sugere um retorno à sua 

língua também, ao seu dialeto revalorizado (FAUSTO 2002). 

 

3.5. Representação linguística 

O Brasil do século XIX também experimentava as ideias nacionalistas, que haviam 

sido idealizadas e implantadas na Europa. A relação dos brasileiros com os imigrantes, nesse 

sentido, era a que existe entre o “nós” e o “eles”; “nós” somos brasileiros, “eles” são 

estrangeiros. E entre os estrangeiros o que contava era a nacionalidade de proveniência, 

aquela do passaporte, independentemente das diferenças regionais, desconhecidas ou 

ignoradas pelos brasileiros pela falta de importância prática. O sentimento de pertencimento a 

um local de origem é inversamente proporcional à distância a que se está desse local e isso se 

reflete também na representação que se cria a respeito do “eles”. 

Segundo Moscovici (2010), as representações sociais possuem duas funções. Primeiro, 

“elas convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram. Elas lhe dão 

uma forma definitiva, as localizam em uma determinada categoria e gradualmente as colocam 

como um modelo de determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas.” (p. 

34). Segundo, “representações são prescritivas, isto é, elas se impõem sobre nós com uma 

força irresistível. Essa força é uma combinação de uma estrutura que está presente antes 

mesmo que nós comecemos a pensar e de uma tradição que decreta o que deve ser pensado.” 

(p. 36). 

O autor quer nos mostrar que nós não criamos representações a respeito de objetos ou 

pessoas ou mesmo de acontecimentos a partir da nossa maneira de pensar, mas sim o 

contrário: nossa maneira de pensar é que depende das representações que temos dos objetos, 

pessoas, acontecimentos. E essas representações são formadas a partir de condicionamentos 

anteriores, de experiências que vão se acumulando. 



51 
 
 

“Nenhuma mente está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores que lhe são impostos 

por suas representações, linguagem ou cultura. Nós pensamos através de uma linguagem; 

nós organizamos nossos pensamentos, de acordo com um sistema que está condicionado, 

tanto por nossas representações, como por nossa cultura. Nós vemos apenas o que as 

convenções subjacentes nos permitem ver e nós permanecemos inconscientes dessas 

convenções.”(MOSCOVICI 2010, p. 35) 

Apreendemos disso tudo que as representações, na verdade, nos são impostas, são 

transmitidas a nós. E elas vão se acumulando ao longo do tempo, através das gerações, através 

das elaborações e mudanças que vão ocorrendo paulatinamente. 

Moscovici, nesse trabalho, trata das representações sociais segundo a abordagem da 

Psicologia Social. Tudo o que foi dito até agora nesse capítulo nos leva a compreender como 

os imigrantes – em particular os italianos – eram vistos pelos brasileiros. A relação dessa 

teoria com os estereótipos criados pela sociedade e a forma como as pessoas são classificadas 

de acordo com fisionomia, aparência, vestuário, condição econômica fica bem evidente. Mas 

há também a representação social criada pela língua falada por uma pessoa ou um grupo. 

Nesse caso, os estudos de Cécile Petitjean (2009), cujo tema é “Representações linguísticas e 

plurilinguismo” (Representations linguistiques et plurilinguisme) estabelecem uma relação 

entre representação social e representação linguística. 

A linguista francesa discute uma proposta de definição de representação linguística do 

ponto de vista sociolinguístico. A autora nos apresenta a questão da necessidade de se separar 

os estudos de representação e criar uma definição exclusiva de representação linguística. É 

fácil perceber uma interseção entre esses estudos uma vez que não é possível separar estudos 

linguísticos de comportamentos sociais. Por essa razão, o tema representação linguística é 

abordado no âmbito da Sociolinguística.  Labov (2008: 215) já manifestava sua resistência ao 

termo ‘sociolinguística’, chamando-o de redundante. Calvet (2002: 33) afirma que a “a 

sociolinguística é a linguística”. Neste trabalho vamos manter o termo ‘sociolinguístca’ 

acreditando, todavia, na sua redundância, pois não há como estudar os fatos da língua sem 

levar em conta o aspecto social. 

A língua é um objeto de relação através do qual os locutores se posicionam. Os 

sujeitos falantes elaboram uma imagem da língua através da relação estabelecida. A 

representação linguística leva assim os locutores a elaborar uma construção particular de seu 

'meio ambiente' linguístico. Porém, o termo “imagem” não é satisfatório; é muito vago e 
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impreciso. Daí surge a necessidade da definição dessa noção de representação linguística 

(PETITJEAN, 2009) 

Para os sociolinguistas, há uma natural dificuldade em se analisar fatos da língua com 

conceitos não linguísticos. Contudo, há que se considerar o caráter pluridisciplinar da 

Sociolinguística, que tem origem em conceitos diferentes; de um linguista, Meillet, e de um 

sociólogo, Durkheim, mas centrados num mesmo objeto. Da mesma forma, é também 

pluridisciplinar a Psicologia Social, que não é uma disciplina da Psicologia nem da 

Sociologia, mas estabelece uma interconexão entre essas duas (PETITJEAN 2009). 

Segundo Gajo (2000 apud PETITJEAN 2009), atualmente a Sociolinguística e a 

Psicologia Social são ciências sociocompatíveis. A compatibilidade está na necessidade que 

ambas têm em considerar a estrutura social como um objeto indispensável à descrição e à 

compreensão dos fenômenos estudados. As duas levam em conta as possíveis maneiras 

através das quais se estabelecem as conexões entre o individual e o coletivo. Ambas têm em 

comum a noção de interação. 

Uma representação linguística não é acessível direta e imediatamente. Não é lógica. 

Tem caráter variável, chega-se a ela por evidências. A noção de representação linguística 

“sofre, consequentemente, de uma falta de transparência definidora, que crie uma definição 

limitada a termos generalizantes, tais como imagem, concepção da língua, relação dos 

locutores com a sua língua, quando não estiver restrita a uma equivalência sinonímica pelo 

uso de termos como atitude, ideologia, crença, estereótipo, preconceito ou imaginário” 

(PETITJEAN 2009: 15).
98

 

A noção de representação, se hoje parece estar no domínio da sociolinguística (do 

mesmo modo que os conceitos de ideologia, de crença ou de estereótipo, utilizados de 

maneira semelhante), não constitui um dado estabelecido pelos linguistas. Sua gênese se situa 

ao lado da Psicologia Social, domínio em que se concretiza uma teorização dessa noção 

(PETITJEAN 2009). 

Considerando Bourdieu (1998)
99

, especificamente o capítulo 3, “A força da 

representação”, observaremos que, de fato, para se chegar às representações linguísticas 
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 Texto original: “souffre conséquement d’une manque de transparence définitoire, qui engendre une définition 
se limitant à des termes généralisants, tels que image, conception de la langue, rapport des locuteurs à leur 
langue lorsqu’elle n’est pas restreinte à une équivalence synonymique, de par l’usage multiple de termes tels 
que attitude, idéologie, croyance, stéréotype, préjugé ou imaginaire.” 
99

 BOURDIEU Pierre. A economia das trocas linguísticas. EDUSP: São Paulo, 1998 
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desejadas por ele é preciso passar por outros tipos de representações, isto é, elas não são 

acessíveis direta e imediatamente. 

Bourdieu nesta obra já citava os conceitos de representações mentais, cujos objetos 

são, na prática social, os critérios objetivos de busca da identidade regional ou étnica (o autor 

frisa que a palavra ‘etnia’ ou ‘etnicidade’ são “eufemismos eruditos que tomaram o lugar da 

noção de raça”), como por exemplo, a língua, o dialeto ou o sotaque. Citava também o 

conceito de representações objetais, que são as coisas (emblemas, bandeiras etc.) ou atos 

tendentes a determinar a representação mental “que os outros podem construir a respeito tanto 

dessas propriedades como de seus portadores.”  

A argumentação desse autor, no capítulo citado, gira em torno das representações 

motivadas pelo que ele chama de lutas em torno da identidade étnica ou regional. O texto 

discute as decisões políticas de demarcação de território, cada um com o povo que ali habita e 

a consequente introdução, “por decreto, de uma descontinuidade decisória em meio à 

descontinuidade natural”. 

Não há como admitir que as demarcações de territórios regionais, mesmo quando 

pensadas com critérios aceitáveis como a língua e as maneiras culturais (o que já é por si só 

muito vago), possam coincidir perfeitamente. Há sempre algum tipo de imposição arbitrária. 

“A fronteira, este produto de um ato jurídico de delimitação, tanto produz a diferença 

cultural quanto é por ela produzida: basta pensar na ação do sistema escolar em matéria de 

língua para ver que a vontade política pode desfazer o que a história tinha 

feito.”(BOURDIEU 1998: 110) 

 Pelo que vimos nos capítulos anteriores, verificar o que aconteceu no mundo no século 

XIX com base na afirmação acima. Inclusive isso nos remete ao que disse Massimo 

D’Azeglio a respeito da ‘criação’ da Itália e da necessidade de se ‘fazer’ os italianos. 

 Ainda segundo Bourdieu, numa crítica a pesquisadores que pretendem ser “juízes de 

todos os juízos” e o fazem de acordo com seus interesses, é tema de discussão entre os 

eruditos a necessidade ou não de incluir entre os critérios de divisão não apenas as 

propriedades objetivas (ascendência, território, língua, religião, atividade econômica etc.), 

mas também as propriedades subjetivas (sentimento de pertença). 
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Todas as ponderações acima apontam para um elo transdisciplinar
100

, e nos permitem 

analisar dados de representação social, incluindo representações mentais e objetais, numa 

perspectiva de representação linguística e vice-versa. Os estudos sobre representação 

linguística aqui apresentados e o elo transdisciplinar sugerido por Petitjean serão 

exemplificados na pesquisa aqui desenvolvida. Vale ressaltar que a autora francesa, após 

definir o caráter pluri-, trans- ou interdisciplinar
101

 de sua orientação científica, coloca-se na 

perspectiva interdisciplinar, e não transdisciplinar (PETITJEAN 2009: 18). Nossa opção pela 

transdisciplinaridade é motivada pela não preocupação com as fronteiras disciplinares que nos 

estão servindo como apoio teórico. 

No capítulo a seguir, apresentamos uma enquete sociolinguística aplicada a estudantes 

de italiano em Juiz de Fora, cujos resultados mostram dados de representação social que 

podem ser interpretados do ponto de vista linguístico e dados de representação linguística que 

podem, por sua vez, serem interpretados do ponto de vista social. 
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 Neste estudo, estamos utilizando o termo ‘transdisciplinaridade’ com a mesma acepção de Petitjean, (2009: 
17), qual seja: “A transdisciplinaridade provoca o percurso de um saber através de diversas ciências, sem 
preocupação com as fronteiras disciplinares.” (La transdisciplinarité induit le parcours d’um savoir au travers de 
diverses sciences, et ce sans se soucier des frontières disciplinaires.). 
101

 Segundo a autora, A pluridisciplinaridade se apresenta como um espaço dentro do qual são representadas 
várias disciplinas que se atualizam por abordagens paralelas e adição de contribuições sucessivas. A 
interdisciplinaridade supõe um diálogo, uma troca de conhecimento, de análises, de métodos, entre duas ou 
mais disciplinas. Age preferencialmente por interações entre várias disciplinas com um objetivo de 
enriquecimento mútuo. (La pluridisciplinarité s’apparente à un espace au sein duquel sont représentées 
plusieurs disciplines et s’actualisent des approches parallèles et des additions de contributions successives. 
L’interdisciplinarité suppose, quant à ele, un dialogue, um echange des connaissances, d’analyses, des 
méthodes, entre deux ou plus de deux disciplines. Il s’agit donc préférentiellement d’interactions entre plusieurs 
dans un objectif d’enrichissement mutuel). 
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4. Metodologia 

Como já vimos, a imigração italiana na cidade não ocupou uma região específica. 

Após a breve estadia na Hospedaria Horta Barbosa, assim que encontravam ocupação 

mudavam com suas famílias para regiões próximas aos locais de trabalho. É até possível que 

as amizades pessoais possam ter colaborado para que se encontrassem as primeiras moradias, 

mas certamente eles não se concentraram em nenhum bairro específico, aquela região que 

poderia ser caracterizada como ‘italiana’, uma espécie de reduto, assim como é conhecido o 

Bixiga na cidade de São Paulo. 

Por esses motivos é muito raro, senão impossível, encontrar famílias inteiramente 

italianas, ou seja, famílias compostas exclusivamente por italianos e/ou descendentes de 

italianos. Essa penetração das famílias italianas na sociedade juiz-forana, com consequente 

mistura étnica, é sem dúvida um fator que dificulta a escolha dos informantes. Então, por se 

tratar de uma pesquisa que tem como objeto central a língua dos imigrantes italianos, 

encontramos nosso grupo de informantes entre aquelas pessoas que se interessam pela língua 

italiana atualmente. 

Assim, para identificar a situação da Língua Italiana em Juiz de Fora optamos por 

realizar uma Enquete Sociolinguística tendo como base os modelos apresentados por Maurer 

(in CALVET & DUMONT 1999). 

Os informantes são estudantes de italiano, tanto de uma escola privada como do curso 

de graduação em Letras da UFJF. O aporte metodológico será a obra “L’enquête 

sociolinguistique” (CALVET & DUMONT 1999). 

No âmbito desta obra, consideramos dois estudos relevantes para o tema da presente 

investigação. O primeiro refere-se à importância da família, considerada um domínio pela 

macro-sociolinguística
102

 (DEPREZ 1999: 77). Essa afirmação, que introduz a teoria sobre os 

processos de transmissão de línguas em comunidades bilíngues, expõe a dificuldade 

encontrada na escolha dos informantes, pelos motivos citados anteriormente: não há mais 

famílias inteiramente italianas em Juiz de Fora. Imaginamos que a Enquete “Micro”, como 

sugerida por Deprez (1999)
103

, teria tido bom êxito até a segunda década do século XX, 
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 Texto original: “La famille est considérée par la macro-sociolinguística comme um domaine.” 
103

 DEPREZ Christine. Les enquetes “Micro”. Pratiques et transmissions familiales des langues d’origine dans 
l’immigration em France. In: CALVET Louis-Jean; DUMONT Pierre. L’enquête sociolinguistique. L’Harmattan: 
Paris, 1999. 
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quando certamente havia ainda famílias com marcas culturais mais acentuadas do que 

atualmente. Como hoje isso não acontece, preferimos buscar soluções em Maurer (1999)
104

, 

que sugere métodos de Enquete Sociolinguística “efetivamente empregados nos dias de hoje” 

Trata-se de uma revisão bibliográfica que reúne os métodos de Enquete que ele 

considera mais utilizados e mais abrangentes. Embora admita que a sociolinguística tenha 

sido taxada pejorativamente de “Linguística de Laboratório”, o autor considera que, na 

verdade, trata-se de uma abordagem que encontra os meios mais adequados para observar in 

situ a realidade dos fenômenos linguísticos linguageiros (MAURER 1999: 167). 

Através de 29 estudos sociolinguísticos diferentes, o autor lista os objetivos de cada 

uma das pesquisas com os respectivos métodos utilizados. Essa compilação nos dá uma base 

interessante para a escolha do melhor método para a nossa pesquisa. 

Os estudos apresentados envolvem, de alguma forma, a língua francesa, muitas vezes 

considerando seu estatuto em determinadas comunidades, outras vezes analisando a 

representação de estudantes e professores a respeito do francês por eles utilizado. Há também 

estudos que envolvem línguas autótoctones na África, mas sempre em localidades e países 

onde a língua francesa é usada. Isso nos obriga a uma adaptação, uma vez que nossa pesquisa 

trabalha basicamente com a língua italiana numa cidade cuja população é formada em boa 

parte por descendentes de imigrantes italianos, mas que não mantém comunidades linguísticas 

italianas. 

Nosso referencial teórico é baseado, entre outros temas, em representação. Portanto, 

optamos por questionário com perguntas abertas e de múltipla escolha. Como sugere Maurer, 

uma das características desse tipo de questionário é sua frequente associação com estudos de 

atitudes dos falantes e as suas representações linguísticas. 

O questionário elaborado contém 31 perguntas
105

, das quais 24 de múltipla escolha. 

Nem todas as perguntas devem ser respondidas, uma vez que há exclusões em função de 

determinadas perguntas anteriores. Por exemplo, há 17 perguntas voltadas exclusivamente a 
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 MAURER Bruno. Quelles méthodes d’Enquête sont effectivement employées aujourd’hui en 
sociolinguistique? In: CALVET Louis-Jean; DUMONT Pierre. L’enquête sociolinguistique. L’Harmattan: Paris, 1999 
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 Ver anexo V. Observar-se-á que a questão 14 se refere equivocadamente à questão 5. O correto seria a 
referência à questão 9. No entanto, os informantes em sua totalidade assinalaram essa questão com um ‘X’, 
não fazendo referência à quantidade de ‘antepassados’. Como nossa análise foi baseada nos informantes e não 
na quantidade de ancestrais, esse equívoco não interferiu em nada na nossa análise. 
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quem se declara descendente de italiano. Na análise dos dados, veremos distinções 

importantes entre descendentes e não descendentes nas perguntas comuns aos dois grupos.  

Juiz de Fora dispõe de diversas escolas de línguas, mas poucas delas oferecem 

italiano. Dessas poucas, apenas uma mantém turmas regulares e é a mais conhecida. Funciona 

no prédio conhecido como Casa D’Italia, edifício construído no fim dos anos 30 como marca 

do fascismo e de italianidade.
106

 

 

O prédio ainda pertence ao governo italiano e ali funciona uma Agência Consular, 

vinculada ao Consulado Geral de Belo Horizonte. Entretanto, a “Associação de Cultura Ítalo-

brasileira”, conhecida também como “Cultura Italiana”, usa apenas algumas dependências do 

edifício e não tem nenhum vínculo com o consulado ou com o governo italiano. Tem CNPJ 

próprio e paga aluguel pelas salas que usa. Funciona nesse mesmo local há 62 anos e é 

bastante conhecida na cidade quando se fala de ensino de italiano. A enquete foi aplicada em 

                                                           
106 A construção de ‘Casas D’Italia’ foi um recurso do governo fascista italiano, entre os anos 20 e 30, para 

marcar o nacionalismo e evitar a perda da identidade étnica e cultural dos italianos. Para quem quer se 
aprofundar no assunto, especificamente sobre a Casa D’Italia de Juiz de Fora, recomendo o artigo da 

historiadora Valéria Leão Ferenzini (FERENZINI, Valéria Leão. Os italianos e a Casa d’ Italia de Juiz de Fora. In: 

Locus: revista de História da UFJF v. 14, nº 2, p. 149-159, 2008). 

Figura 4 – Fachada da Casa D’Italia de Juiz de Fora 
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40 alunos, de todos os níveis de ensino. Havia 61 alunos matriculados
107

 na época, que se 

dividiam em quatro turmas do ensino regular (previsão de término em seis 

semestres/períodos). As turmas eram de 1º, 2º, 3º e 5º períodos. Além dessas turmas havia 

outras três do ensino intensivo (previsão de término em quatro semestres/períodos), 

respectivamente de 1º, 3º e 4º períodos. A escola mantém também turmas de nível avançado 

(denominado supplementare), dedicado aos alunos que terminaram o curso e desejam 

continuar praticando o idioma. O supplementare não tem duração prevista, seu objetivo é 

unicamente reunir alunos formados para conversação. Na época da enquete havia quatro 

turmas. Percebe-se a ausência das turmas de 4º e 6º períodos do ensino regular e do 2º período 

do ensino intensivo. De fato, não houve nenhum aluno matriculado. 

Na ‘Cultura Italiana’ não há exigências particulares para a matrícula. Há alunos das 

mais variadas faixas etárias, embora prevaleçam estudantes com mais de 40 anos. É muito 

procurada por descendentes que de alguma forma querem resgatar vínculos culturais com os 

ancestrais. Apesar de não haver formalmente limite de idade para aceitar matrículas, o curso 

não é voltado a crianças pequenas. Por uma questão de maturidade, recomenda-se que os 

alunos estejam ao menos no 6º ano do Ensino Fundamental, mas não há obrigatoriedade. 
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 Dados do 1º semestre de 2012, quando a enquete foi aplicada. 

Figura 5 - Cartaz da Associação de Cultura Ítalo-brasileira que 
funciona no interior da Casa D’Italia de Juiz de Fora 
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Para encontrar outro volume consistente de estudantes de italiano na cidade de Juiz de 

Fora é preciso recorrer à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), departamento de 

Letras Estrangeiras Modernas da Faculdade de Letras (FALE). O curso de Letras da UFJF 

oferece licenciatura em cinco idiomas, além, é claro, do português. São eles inglês, francês, 

italiano, espanhol e latim. Embora haja procura relativamente alta para as disciplinas de 

italiano, poucos são aqueles que colam grau com essa habilitação. Há estudantes de vários 

cursos de graduação que frequentam as aulas de italiano por interesses diversos. São seis 

níveis de ensino de língua (Língua Italiana I a VI). Em minha pesquisa foram 69 os 

respondentes num total de 114 matriculados
108

, dos quais 46 são alunos do curso de letras e 

68 de outros cursos. Quatro professores ministram as aulas divididas em oito turmas: duas de 

nível I, duas de nível II e uma turma para cada nível seguinte, III, IV, V e VI. Evidentemente 

buscamos coletar dados de todas as turmas, respeitando a proporção maior das turmas de 

níveis I e II. Ressalte-se, porém, que não houve critério matemático de proporção uma vez 

que não há qualquer relação entre os objetivos dessa pesquisa e o nível de competência na LI 

entre os estudantes. 

Tentamos contato com outros três cursos de idiomas que também oferecem ensino de 

italiano com o escopo de aumentar e variar a amostragem de respondentes. O resultado 

mostrou que a procura por ensino de italiano está bem concentrada nas duas escolas 

submetidas à enquete. No primeiro não havia nenhuma turma funcionando. No segundo, 

fomos informados que havia dois alunos numa única ‘turma’; e no terceiro havia um aluno 

somente. 

Fica a sugestão para futura pesquisa que envolva o interesse pela aprendizagem da 

língua italiana: um levantamento quantitativo de todos os estudantes desse idioma em Juiz de 

Fora e a posterior comparação dos mesmos dados com cidades do mesmo porte com e sem 

marcas de imigração italiana. 
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 Dados do primeiro semestre de 2012, quando a enquete foi aplicada. 
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5. Apresentação e análise dos dados 

 

Para analisar os dados provenientes da enquete sociolinguística é necessário detalhar o 

grupo de informantes em seus vários segmentos. Assim, apresentamos a seguir os gráficos 

que ilustram as divisões primárias do número de informantes, a saber: 

Por instituição: 

 

Por sexo: 

Cultura Italiana 
37% 

FALE da UFJF 
63% 

Masculino 
35% 

Feminino 
63% 

não respondeu 
2% 

Gráfico 2 - Distribuição dos informantes por Instituição 

Gráfico 3 - Distribuição dos informantes por sexo 
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Por faixa etária: 

 

Por naturalidade: 

até 20 
36% 

de 21 a 30 
31% 

de 31 a 40 
7% 

de 41 a 50 
6% 

de 51 a 60 
13% 

de 61 a 70 
5% 

acima de 71 
2% 

Juiz de Fora 
54% 

Zona da Mata 
(exceto JF) 

20% 

MG (exceto ZM) 
9% Outro estado 

13% 

Outro país 
2% 

não respondeu 
2% 

Gráfico 4 - Distribuição dos informantes por faixa etária 

Gráfico 5 - Distribuição dos informantes por naturalidade 
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Por grau de escolaridade: 

 

Por descendência de italianos: 

Até 5º ano do EF 
1% 

do 6º 
ao 9º 

ano do 
EF 
2% 

EM incompleto 
1% 

EM completo 
1% 

NS incompleto 
49% 

NS completo 
46% 

sim 
60% 

não 
27% 

não sei 
13% 

Gráfico 6 - Distribuição dos informantes por grau de escolaridade 

Gráfico 7 - Distribuição dos informantes por descendência de italianos 
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Os dados mostram a prevalência do sexo feminino e também que a faixa etária 

majoritária tem até 30 anos de idade. É preciso considerar que o número de estudantes 

universitários é superior ao de estudantes da Cultura Italiana, o que justifica a maioria de 

respondentes jovens. 

Se desdobrarmos o corpus e analisarmo-lo separadamente, veremos que o sexo 

feminino é maioria em ambas as instituições, mas que as faixas etárias majoritárias têm 

diferenças significantes. 

 

Gráfico 9 - Distribuição por sexo – Cultura Italiana 

Gráfico 8 – Distribuição por sexo - UFJF 
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No contexto da pesquisa, fica evidente que mulheres mostram-se mais interessadas do 

que homens em aprender a língua italiana. 

No que se refere à naturalidade, 74% dos estudantes de italiano são naturais de Juiz de 

Fora ou de alguma localidade da Zona da Mata mineira. Outro dado interessante diz respeito à 

descendência. 60% dos informantes se declararam descendentes de italianos. Esses dados 

apontam para duas inferências: a primeira, mais do que inferência é uma ulterior constatação 

Gráfico 11 - Distribuição por faixa etária – Cultura Italiana 

Gráfico 10 - Distribuição por faixa etária - UFJF 
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da presença marcante de italianos na região; a segunda, a possível relação que há entre ser 

descendente de italianos e estudar a língua italiana. 

A respeito da descendência, ressaltamos que 13% de informantes declararam não saber 

se têm algum ascendente italiano. O gráfico abaixo mostra que a maioria desses informantes 

que têm dúvidas sobre sua ascendência italiana são jovens (86% têm até 30 anos). 

 

 

Esse dado, diretamente ligado a aspectos socioculturais e, consequentemente, a 

aspectos linguísticos, reforça a constatação que tivemos de que os mais jovens tendem a 

desconhecer dados sobre suas origens, inclusive do ponto de vista linguístico, o que veremos 

mais à frente. 

Constatamos que 95% dos informantes tem curso superior completo ou em 

andamento/incompleto. É claro que os dados são influenciados pelo fato de que 63% dos 

informantes é formado por estudantes universitários, mas o que se procura aqui é relacionar 

esse dado com o interesse pela língua italiana. Isolando, mais uma vez, os informantes da 

Cultura Italiana para essa mesma análise, temos o seguinte resultado: 

 

 

Gráfico 12 - Faixa etária dos informantes que não sabem dizer se são descendentes de italianos 
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Verificamos que os estudantes de italiano são, em regra geral, pessoas com 

escolarização de nível superior, seja completo ou incompleto. Há ainda que se levar em conta 

que na Cultura Italiana há estudantes adolescentes, ainda cursando o Ensino Médio ou mesmo 

o Ensino Fundamental. Como dissemos anteriormente, os cursos oferecidos pela Cultura 

Italiana são abertos a qualquer faixa etária. São cursos livres, de ensino de língua como L2. 

Percebemos, então, que o interesse pelo estudo do italiano está mais presente na faixa etária 

acima de 30 anos. Esse dado aponta para a representação da língua italiana na cidade de Juiz 

de Fora esteja mais ligada a aspectos de cultura e conhecimento adicional do que a objetivos 

práticos como emprego e trabalho. Trata-se de um dado de representação linguística 

evidenciado indiretamente, como nos mostra Petitjean (2009). 

Ainda analisando o grau de escolaridade dos estudantes da Cultura Italiana, se 

excluirmos os estudantes de faixa etária até 20 anos temos um resultado que ressalta o que 

dissemos anteriormente, como pode ser visualizado no gráfico a seguir: 

Gráfico 13 - Estudantes da Cultura Italiana – divisão por escolaridade 
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Outro dado que emerge como relevante é o fato de que entre os descendentes de 

italianos estabelecidos na cidade de Juiz de Fora ou na Zona da Mata (43% do total de 

informantes), quase a metade não soube responder à pergunta “qual a cidade/província/região 

natal de seu(s) ancestral(is)?”
 109

 

                                                           
109

 Por “Têm dúvida ou sabem em parte” entende-se os que conhecem as origens de alguns ancestrais e não de 
todos. Por exemplo, conhecem somente os do ramo masculino. 

Gráfico 14 - Escolaridade dos estudantes da Cultura Italiana – acima de 20 anos de idade 
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Qual a cidade/província/região de seu(s) ancestral(is)? 

Gráfico 15 – Pergunta: Qual a cidade/província/região de seu(s) ancestral(is)? 
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Por outro lado, se desdobrarmos os resultados por faixa etária, verificamos que o 

conhecimento da origem dos ancestrais é muito maior entre os informantes mais idosos. Os 

gráficos abaixo ilustram as diferenças entre os informantes até 40 anos e os que têm mais de 

40 anos de idade. 

 

 

Esses resultados apontam para a perda de conhecimento das próprias origens italianas, 

o que implica em perda de traços culturais, por parte das gerações mais jovens. Na verdade, o 

que acontece é que não há mais descendentes de italianos cujas origens sejam 100% italianas. 

Isso implica dizer que talvez fosse necessário realizar uma pesquisa mais ampla, que buscasse 

Sabe 
24% 

Não sabe 
70% 

Tem dúvida ou sabe 
em parte 

6% 

Gráfico 16 - Conhecimento da origem regional dos ancestrais - informantes de até 40 anos 
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Gráfico 17 - Conhecimento da origem regional dos ancestrais - informantes com mais de 40 anos 
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todas as origens dos informantes e que verificasse se o desconhecimento vale para qualquer 

que seja a origem ou se há transmissão de conhecimento por parte deste ou daquele ancestral. 

Para dar um exemplo aleatório e bem brasileiro: por exemplo, um neto de libaneses por parte 

de pai e de portugueses por parte de mãe pode ter informações sobre suas origens libanesas e 

não saber quase nada a respeito de suas origens portuguesas, ou vice-versa, o que demonstra 

que essa perda de conhecimento das origens dos ancestrais deva ser generalizada e não se 

limite às origens italianas. Os gráficos a seguir ilustram melhor essa situação: 

 

 

Os gráficos demonstram, mais uma vez, a relação de proporção inversa entre a faixa 

etária dos informantes e o conhecimento das origens dos ancestrais. Fica bastante evidente 

que o não conhecimento das próprias origens tem muito a que ver com a transmissão 

intergeracional, e que a falta de conhecimento das próprias origens não está ligada à origem 

específica, mas ao desinteresse em transferir esse tipo de conhecimento, independentemente 

da origem geográfica. 

Ao analisar separadamente os dados sobre as origens dos ancestrais informados pelo 

grupo de descendentes que as conhece, os resultados apontam para um equilíbrio entre o 

norte, o centro e o sul da Itália, com ligeira predominância para o norte. 

A enquete aponta para uma proveniência bastante heterogênea, abrangendo toda a 

península, com pequena predominância da Itália setentrional. O autor desta dissertação é um 

exemplo dessa heterogeneidade, pois é neto de quatro italianos de três regiões diferentes. Seus 

avós vieram com os respectivos pais, eram crianças ou adolescentes quando emigraram. 
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Gráfico 18 – conhecem as origens completamente ou em 
parte 

Gráfico 19 – não conhecem as origens 



70 
 
 

Norte 
47% 

Centro 
25% 

Sul 
28% 

 

 

 

A distribuição por origem regional, segundo os informantes, é a seguinte: 

 

Figura 6 – Mapa da Itália com a divisão 
geográfica do que consideramos norte, 

centro e sul 

Gráfico 20 - Distribuição dos imigrantes por origem geográfica 
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Gráfico 21 – Distribuição por origem regional dos imigrantes 
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Falamos apenas do conhecimento das origens, mas essa tendência se estende por 

outras áreas. Do ponto de vista linguístico, resultado muito semelhante aconteceu com a 

pergunta “você sabe qual era a língua falada pelos seus ancestrais italianos?”, cujas respostas 

previam três opções: “italiano”, “dialeto regional” e “não sei”. Dividindo os informantes entre 

os que afirmam saber a língua e os que afirmam não saber, o resultado é bastante semelhante 

ao da pergunta anterior: o índice de conhecimento declarado é inversamente proporcional à 

faixa etária dos informantes. 

 

Figura 7 - Divisão regional atual da Itália 
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Há que se considerar, porém, a incongruência das respostas relativas à questão específica da 

pergunta, isto é, aquela em que o  informante que afirma saber qual era a língua falada pelos ancestrais 

especifica ‘italiano’ ou ‘dialeto regional’. Observamos que não há padrão de resposta, pelo menos para 

a variável de faixa etária. 

 

A hipótese seria a de que o número de informantes que declarassem ‘dialeto regional’ 

aumentasse em proporção direta ao aumento da faixa etária e em proporção inversa ao 

número de informantes que declarassem ‘italiano’. É lógico imaginar que informantes mais 

idosos podem ter convivido com os ancestrais e essa maior proximidade poderia indicar um 

maior conhecimento da língua falada por eles. Da mesma forma, informantes mais jovens 

podem ter esse tipo de informação indiretamente, através de pais ou avós; menor proximidade 
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Gráfico 22 – Informam que sabem a língua do(s) 
ancestral(is) 

Gráfico 23 – Não sabem a língua do(s) ancestral(is) ou não 
responderam 
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Gráfico 24 – Respostas dos informantes sobre língua do(s) ancestral(is) divididas por faixa etária 
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de parentesco, menor o conhecimento sobre o que envolve o ancestral. Contudo, essa 

tendência não ocorre claramente. Considerando que os toscanos – italianos cuja língua 

materna é o próprio italiano – não eram maioria entre os imigrantes, respondendo por apenas 

16% do contingente, as respostas não deveriam oferecer esse panorama. Podemos atribuir a 

alguns fatores essa divergência entre expectativa e resultado. 

Em primeiro lugar, como já verificamos nos estudos de De Mauro (1991) e Tamburelli 

(2011), dialetos sempre foram estigmatizados como falares não corretos. É fácil associar um 

falante de qualquer dialeto a uma pessoa ignorante, analfabeta, alguém que ‘fala errado’
110

. 

Ora, quem ‘fala errado’ e acredita no imaginário de que não sabe falar sua língua, não quer 

transmitir essa sua língua aos filhos e netos, sobretudo porque a exigência do conhecimento 

da língua local é fator preponderante para o progresso pessoal e melhoria de vida. É sempre 

bom recordar que os imigrantes saíram de uma situação muito ruim e tinham como principal 

objetivo alcançar boas condições de vida para criar a própria família dignamente. Em segundo 

lugar, mas não menos importante, há a ignorância da existência de diversas línguas no mundo, 

bem vivas, mas que não sendo associadas a nações, são muitas vezes desconhecidas ou 

relegadas a um segundo plano, como se fossem línguas inferiores, sem importância. 

Sendo assim, os dialetos dos italianos nunca foram considerados ‘línguas de verdade’, 

muito menos línguas de prestígio
111

. Podemos, dessa forma, explicar as respostas dos 

informantes de faixa etária até 20 anos e superior a 60 anos; os primeiros pela representação 

da associação língua-Estado-nação e por ignorarem a existência das línguas regionais da 

península itálica e também, possivelmente, de outras partes do mundo; os outros, além de 

tudo isso, por preferirem não admitir que seus tão caros ancestrais não conhecessem a língua 

de seu país. Como hipotetizamos, muitos informantes dessa última faixa etária tiveram 

contato com os ancestrais, o que os aproxima afetivamente e, consequentemente, leva-os a 

não ‘desclassificarem’ os entes queridos. As evidências indicam, com base nos estudos de 

Petitjean (2009)
112

, que a representação linguística que nossos informantes de faixa etária 

superior a 60 anos têm a respeito das línguas dos imigrantes é a de língua sem valor, sem 

importância. Já em relação às faixas etárias intermediárias, seguindo o raciocínio anterior, há 

                                                           
110

 Uso a expressão ‘falar errado’ por ser muito presente no vernáculo para explicar os falares de variedades 
não padrão e de pouco prestígio. 
111

 Chamo de ‘línguas de verdade’ as línguas associadas aos estados-nação, pois essas línguas adquiriram status 
social e passaram a ter prestígio. 
112

 Especificamente estamos tratando da afirmação de que uma representação linguística não é acessível direta 
e imediatamente. Não é lógica. Tem caráter variável, chega-se a ela por evidências (ver p. 52 dessa 
dissertação). 
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maior conhecimento de mundo, e, portanto, um conhecimento maior sobre as variedades 

linguísticas italianas e, ao mesmo tempo, um vínculo afetivo menor com os ancestrais, dos 

quais só conhecem as histórias. 

Os resultados encontrados reforçam a experiência pessoal do autor, vivida em família. 

Do seu lado paterno, seus avós eram de regiões diferentes. Seu avô era de Lamon, pequena 

cidade na província de Belluno, no Vêneto, nordeste da Itália. Falava uma variante da língua 

vêneta. Sua avó era toscana, de Lucca, falava uma variedade do próprio italiano padrão. O 

autor não teve contato com eles. A avó faleceu apenas um mês após o seu nascimento e o avô 

muito antes, em 1930. O pai do autor, porém, sempre falava de suas histórias em família, e 

repetia muitas expressões que ouvia em casa. Para o autor, sempre foram expressões em 

italiano, pois vivia o imaginário de que ‘italianos falam italiano’. No entanto, havia 

expressões dialetais também, as quais só veio a descobrir bem mais tarde, depois de adquirir 

cultura e estudar essa matéria. Além disso, seu pai sempre dizia que a mãe dele costumava 

fazer troça do marido, avô do autor, pelo fato de ele não saber falar italiano. Durante anos, 

então, conviveu com a ideia de que o avô ‘falava errado’ porque era de uma região diferente e 

era analfabeto. A compreensão de que o italiano não era a sua língua materna veio somente há 

pouco tempo, com estudos aprofundados sobre o tema. Porém, a representação do autor a 

respeito da língua de seu avô paterno era a de língua sem valor, uma vez que ele não sabia 

falar italiano ‘direito’. O italiano, língua nacional e de prestígio, era a ‘língua correta’ que 

todos os italianos deveriam falar. 

Restringindo o grupo de informantes aos descendentes de italianos estabelecidos em 

Juiz de Fora ou Zona da Mata, perguntamos àqueles que conviveram com pelo menos um 

ancestral se esses falavam sua língua com o informante. O resultado que se apresenta é o 

seguinte: 
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Gráfico 25 - Pergunta: Seu(s) ancestral(is) falavam a língua deles com você? 
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Observa-se que nenhum informante declarou ‘sempre’ e apenas 14% declarou ‘de vez 

em quando’. Prevalecem as respostas ‘raramente ou somente expressões e palavras soltas’ ou 

‘nunca’. Devemos considerar que entre todos os informantes não há descendentes de italianos 

cujos ancestrais sejam os próprios pais, o que certamente revelaria um contato linguístico 

estreito pela convivência constante. O tipo de relação com os ancestrais é de terceira geração 

(avós) e, em alguns casos de quarta geração (bisavós). O que se vê claramente é a não 

transmissão da língua entre as gerações, provavelmente nem para a segunda geração. 

Podemos entender que se o informante declara que seu ancestral raramente ou nunca lhe 

falava a língua de origem e que esse ancestral não é certamente seu pai ou mãe, fica evidente 

que eles não falavam a língua deles em casa nem com os próprios filhos, que seriam os pais 

dos informantes. 

Para respaldar essa hipótese, questionamos a respeito do interesse em entender os 

ancestrais e paralelamente a respeito do interesse destes em transmitir a língua aos 

informantes. A questão, evidentemente, é subjetiva, trata-se da percepção do informante. As 

perguntas eram “Qual era o seu (do informante) grau de interesse em entendê-los (os 

ancestrais)?” combinada com “Na sua percepção, qual era o grau de interesse deles em 

transmitir a você a língua deles?” Os resultados confirmam a falta de interesse na transmissão 

da língua de origem: 

 

A pergunta que seguia era aberta e questionava a razão do pouco ou nenhum interesse 

na transmissão da língua, voltada àqueles que responderam ‘baixo’ ou ‘nenhum interesse’. 

Todas as respostas apontam para uma assimilação da cultura local, assimilação completa de 

costumes locais. Percebemos aqui, mais uma vez, o notório e deliberado desejo dos 
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Gráfico 27 – Interesse em entender a língua do(s) 
ancestral(is) 

Gráfico 26 – Interesse na transmissão da própria 
língua 
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imigrantes em adaptar-se aos costumes locais e isso inclui a não necessidade de transmissão 

de língua e cultura. As respostas mais comuns apontam claramente para o esquecimento da 

língua, relação entre falta de contato com a cultura original e não interesse em retornar à 

Itália, considerarem-se brasileiros, comodidade. Três respostas indicam uma característica 

cultural das velhas gerações que contribui para a não transmissão: a falta de conversa entre 

adultos e crianças. Se, como percebemos, os imigrantes nitidamente optaram pela adaptação e 

assimilação da língua cultura local com consequente desinteresse na manutenção da língua e 

cultura original, essa mencionada distância entre gerações só fez agravar a situação, reduzindo 

ainda mais as poucas possibilidades de transmissão de língua.
113

  

De fato, percebe-se que a Lei das Três Gerações (COUTO 2009: 51) se faz notar 

talvez de forma mais rigorosa, pois havia ainda o agravante da não preocupação de 

constituição familiar entre italianos, e mesmo quando houve, o casal não necessariamente 

falava a mesma língua. Nesse caso, usar o italiano ou o português nas conversas familiares 

comportava a mesma dificuldade do ponto de vista linguístico, implicava usar uma L2. Por 

isso, intuímos que a escolha pelo português foi a mais lógica e a mais viável em todos os 

sentidos: necessidade de adaptação, preocupação em melhorar de vida, improvável retorno à 

Itália, L1 desprestigiada, filhos e netos aprendiam a ‘língua certa’ na escola. Encontramos 

respaldo também no modelo trifuncional de Calvet, sobretudo no esquema sugerido neste 

trabalho para a realidade de Juiz de Fora, cuja força do português em relação à língua italiana 

(intermediária) e à língua familiar (vernacular) era muito superior, provocando 

paulatinamente seus desaparecimentos. 

Entendemos que aqui se torna clara a ocorrência da situação prevista por Mufwene 

(2004) acerca da seleção e adaptação das ‘espécies linguísticas’
114

 ao seu novo ambiente. 

Como parasitas, sua sobrevivência depende de seus hospedeiros e esses, no processo natural 

de seleção, deixaram de utilizá-las. Consequentemente, o parasita não sobreviveu. Da mesma 

forma, fica evidente a glotanásia citada por Couto (2009). A pressão excessiva provocou a 

morte das línguas na região. 

Para ratificar esses dados, perguntamos a esses mesmos informantes se os ancestrais 

com os quais eles conviveram e mantiveram contato falavam a língua deles com outros 

familiares. Tentamos, com essa pergunta, verificar a possibilidade de manutenção de língua 

                                                           
113

 Ver no anexo VI o detalhamento das respostas dos informantes. 
114

 Uso essa expressão para explicitar a comparação que o autor faz entre línguas e espécies biológicas. 
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entre mesmas gerações, tais como irmãos. O resultado apontou para a mesma situação, com 

42% afirmando que ‘raramente ou nunca’ eles conversavam com outros parentes na língua 

deles. 29% afirmou não saber, o que nos leva a considerar a possibilidade real de que as 

respostas foram dadas pelo fato de os informantes nunca terem visto essas possíveis 

conversas. Porém, como a pergunta foi direcionada a quem teve contato com os ancestrais, há 

que se considerar que os 29% de respostas ‘não sei’ podem ser interpretadas como ‘nunca’ ou 

‘raramente’. 

 

 

Quando solicitados a detalhar quem seriam esses outros parentes, o resultado 

demonstrou um equilíbrio, com maioria para mesma geração ou geração anterior. Nessa 

pergunta era possível assinalar mais de uma resposta, portanto não podemos considerar 

percentuais de respostas, mas somente a incidência de marcações. Graficamente, o resultado 

mostra ligeira predominância para as gerações iguais ou anteriores. 
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Gráfico 28 – Pergunta: Seus ancestrais falavam a língua deles com outros familiares? 

Gráfico 29 - Pergunta: Com quais parentes falavam a língua deles? 
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Os dados acima apresentados comprovam a Lei das Três Gerações (COUTO 2009: 

51). 

“De acordo com ela, a primeira geração (quando migra já adulta) aprende quando muito 

uma variedade pidginizada da língua hospedeira. Os seus filhos geralmente aprendem a 

língua do país hospedeiro e a dos pais, sendo, portanto, bilíngues, continuando a usar a 

língua original em todas as interações intragrupais. Os netos, porém, tendem a preferir a 

língua da nova terra, mantendo, quando muito, um conhecimento passivo da língua 

original de seus avós. A quarta geração frequentemente quase não tem nenhum 

conhecimento da língua dos antepassados” 

Dentro da mesma linha, fizemos duas perguntas nos moldes dessa última que 

buscavam entender se e como era a transmissão da língua fora do ambiente familiar. 

Questionamos se os ancestrais conversavam na língua deles com outras pessoas (não 

familiares) e, em caso positivo, em que ambientes. 

 

 

As respostas evidenciam que as línguas dos imigrantes, quando muito, era usada em 

ambiente familiar. A resposta ‘sempre’ não foi assinalada e temos, entre ‘não sei’ e ‘nunca’, 

72% de respostas. Podemos entender que os informantes que declararam ‘não sei’, na verdade 

não tenham jamais visto ou presenciado esse tipo de conversa, o que nos leva a reforçar a 

ideia de que essas conversas em língua própria eram raras ou não aconteciam. Fica, mais uma 

vez, evidente o desinteresse na transmissão da própria língua e esse resultado em particular 

corrobora a ideia do pragmatismo na não transmissão. Podemos indiretamente, como sugere 
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Gráfico 30 – Pergunta: seus ancestrais falavam a língua deles com outras pessoas? 
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Petitjean (2009), entender que a representação linguística que os imigrantes tinham da própria 

língua era de língua sem prestígio e sem utilidade, não servia para os propósitos dos 

imigrantes em terras juiz-foranas. 

Na sequência da pergunta anterior, para entender os contextos de comunicação em que 

esses imigrantes falavam suas línguas com outras pessoas, questionamos aos informantes em 

quais ambientes essas conversas foram observadas. As respostas previam três ambientes: 

‘casa’, vizinhança/relações sociais’ e ‘no ‘trabalho’. Preferimos não incluir a opção ‘escola’ 

porque não havia escolas italianas na época em que os informantes, mesmo os mais idosos, 

tiveram contato com os ancestrais imigrantes. As duas escolas italianas de Juiz de Fora de que 

se tem registro funcionaram durante pouco tempo, entre o fim do século XIX e o início do 

século XX. Como já dissemos anteriormente, a imigração italiana em Juiz de Fora, embora 

volumosa, não se concentrou em uma região ou bairro específico. A ocupação foi bastante 

dispersa. 
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Gráfico 31 – Pergunta: Em qual ambiente seus ancestrais falavam a língua deles com outras 
pessoas (diferentes dos familiares)? 
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O gráfico reforça o que temos demonstrado. A língua própria era prioritariamente 

falada em casa, com alguma possibilidade de contato social com vizinhos. Reforça-se aqui o 

que todos os resultados até agora vêm demonstrando: a representação da própria língua por 

parte dos imigrantes era de ‘língua sem valor’, ou ‘desnecessária’ para a então atual 

conjuntura em que viviam com suas famílias. 

Prosseguindo em nossa análise de transmissão de traços culturais, o que engloba 

também a língua, e isolando as respostas do grupo de descendentes de italianos que se 

estabeleceram em Juiz de Fora e Zona da Mata por ser esse o nosso recorte espacial, vejamos 

graficamente as respostas à pergunta “Você considera que tenha alguma característica italiana 

transmitida por seus ancestrais?”. A pergunta era fechada e previa as possibilidades “muita”, 

“alguma”, “pouca” ou “nenhuma”. Dividimos as respostas por faixa etária, considerando dois 

grupos: até 40 anos e acima de 40 anos. Os resultados confirmam que os laços culturais com 

os ancestrais é maior entre os mais idosos. 

 

A pergunta sucessiva era aberta e pedia aos informantes que responderam ‘muita’ ou 

‘alguma’ à pergunta anterior para escrever quais seriam essas características. Os resultados 

mostraram-se muito ligados a estereótipos conhecidos da cultura italiana, mas, mais uma vez 

a diferença de idade comprovou que aspectos culturais tendem a se perder com o 

distanciamento entre gerações. 

Gráfico 32 – Carrega características italianas? 
Informantes até 40 anos 

Gráfico 33 - Carrega características italianas? 
Informantes acima de 40 anos 
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Como a pergunta era aberta, houve respostas variadas, mas que puderam ser 

englobadas em grupos. Além disso, a pergunta não previa limite de características. Assim, o 

mesmo informante poderia declarar quantas respostas desejasse. 

Respostas como ‘gosto pela comida italiana’, ou ‘gosto de massas e vinho’ foram 

englobadas na categoria “Gosto pela Culinária”. Da mesma forma, respostas como ‘gosto pela 

dança’, ‘gosto pela música’, ‘gosto pela língua’, ‘cultura’ foram englobados em “Tradições 

Culturais”. Mais uma vez, distinguimos as respostas comparando os informantes de até 40 

anos com os que têm mais de 40 anos de idade. Entre as respostas cujos temas são 

estereótipos de italianos, como por exemplo culinária e união familiar, não há praticamente 

divergência entre os informantes mais jovens e mais idosos. Por outro lado, entre as respostas 

que envolvem cultura e marcas linguísticas, as diferenças corroboram o que temos mostrado 

até agora. 

 

Como dissemos, informantes de todas as faixas etárias responderam igualmente sobre 

traços fisionômicos, gosto pela culinária, união familiar e religiosidade, além de 

temperamento. Porém, um estereótipo tipicamente italiano teve resultados bastante 

divergentes entre os mais jovens e os mais idosos, que é a questão de falar alto, falar muito e 

até 40

acima de 40

Gráfico 34 - Características italianas declaradas classificadas em grupos 
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falar com as mãos (gesticular). Notamos então que os mais jovens não veem em si mesmos 

essas marcas de linguagem, diferentemente dos mais idosos. 

A discrepância mais acentuada, entretanto, foi aquela que marca as tradições culturais, 

cujo grupo engloba respostas como ‘gosto pela língua’. 

Além de confirmar a perda de traços culturais e linguísticos entre as gerações, notamos 

o que Moscovici (2010: 36) observava a respeito das representações sociais, que retomamos 

aqui
115

: 

“Representações são prescritivas, isto é, elas se impõem sobre nós com uma força 

irresistível. Essa força é uma combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo 

que nós comecemos a pensar e de uma tradição que decreta o que deve ser pensado”. 

Gerações mais jovens, que não tiveram contato estreito com ancestrais, estão mais 

sujeitas a essas ‘prescrições’, pois essas são formuladas pelo mundo que as circunda e tem 

‘força irresistível’. 

Como afirma Petijean (2009), representações sociais e representações linguísticas 

estão intrinsecamente ligadas e podemos, mais uma vez, entender que a perda cultural 

transgeracional evidenciada nos resultados está diretamente ligada à perda linguística de que 

estamos tratando nesta dissertação. 

Observa-se ainda que nenhum informante atribuiu a si mesmo ‘características 

italianas’ relativas ao próprio modo de falar. Não houve nenhum tipo de resposta que fizesse 

alusão a sotaque, uso de léxico particular, code-switching, empréstimos ou interferências, que 

de alguma forma pudessem diferenciar a fala do informante da fala padrão juizforana, o que 

ressalta a perda desse traço especificamente linguístico de representação. 

Dando continuidade à análise da Enquete, observamos que algumas respostas 

específicas à pergunta “O que lhe vem em mente quando pensa em italiano como língua?” 

foram relevantes do ponto de vista linguístico pela quantidade de ocorrências. Anotamos, a 

priori, 133 atributos que foram arranjados em 15 grupos, a saber: 

 Música/sonoridade; 

 Origens; 
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 Já citado na página 60. 
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 Beleza; 

 Facilidade no aprendizado/praticidade; 

 Dificuldade no aprendizado; 

 Alegria/expressividade; 

 Cultura/literatura/Direito romano; 

 Semelhança com o português; 

 Romantismo; 

 Gosto pessoal/vontade de aprender; 

 “Falar alto”; 

 Interessante; 

 Falta de unidade/dificuldade de ensinar; 

 Ligação com gastronomia; 

 “Nada”. 

 Embora sem relevância em quantidade, registramos separadamente a ocorrência 

anotada pelo informante 28, associando a língua italiana a “falar alto”. Da mesma forma, o 

informante 80 associa a língua italiana a “nada”, ipsis litteris. Já o informante 106 deixou em 

branco essa pergunta, o que nos levou a incluí-lo no grupo chamado de “Nada”. Pela baixa 

ocorrência poderíamos ter descartado essas anotações, mas preferimos separá-las em grupos e 

deixar o registro, muito mais pela curiosidade do que pelo valor científico. 

 Consideramos que efetivamente foram atribuídas 13 características diferentes à língua 

italiana, registrada em 130 anotações. O atributo mais registrado foi o referente à beleza da 

língua (grupo “Beleza”). Trinta e oito informantes registraram esse tipo de atributo. O 

resultado mais interessante, no entanto, é extraído da terminologia usada para atribuir beleza à 

língua italiana. Nas 38 ocorrências, 15 (39%) são representados pelos termos “bela” ou 

“belíssima”, vocábulos presentes no vernáculo da língua portuguesa, mas certamente não 

usados corriqueiramente para se atribuir beleza a alguém ou alguma coisa. Há uma clara 

diferença semântica entre os vocábulos “bonito(a)” e “belo(a)”. Por outro lado, a palavra 

italiana “bello(a)” ou seu superlativo “bellissimo(a)” são as mais recorrentes no uso corrente 

para a atribuição de beleza. 

 Retomando as 38 ocorrências que atribuem beleza à língua italiana, se somarmos a 

esse número as 36 ocorrências que indicam que a língua italiana é sonora e/ou musical (grupo 

“Música/sonoridade), podemos considerar que uma parte muito relevante dos nossos 
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informantes considera a língua italiana bonita, sonora e musical. Esses atributos certamente 

têm algo em comum e podem, para efeito de análise, serem incluídos em um super-grupo. 

Esse resultado nos leva a pensar que as línguas ainda são associadas a elementos culturais 

diversos, ligados de alguma forma ao caráter nacional de onde são faladas. Burke (2010) nos 

mostra essa tendência à classificação das línguas por meio de suas características através de 

uma declaração do humanista italiano do século XV, Giovanni Pontano: 

O discurso prepotente dá prazer aos espanhóis; a linguagem exuberante e complicada, aos 

gregos; a conversa dor romanos era sóbria; a dos espartanos era breve e áspera; a dos 

atenienses, abundante e pomposa; a dos cartagineses e africanos, arguta e seca. 

(PONTANO 2002: 78 apud BURKE 2010: 42-43)
116

 

 Burke dedica um inteiro parágrafo a essas comparações, mostrando que o hábito de 

relacionar uma língua a uma característica de um povo não é novo: 

 “O jurista francês Etienne Pasquier (apud Kelley 1970: 279-280) descreveu ‘o 

espanhol arrogante’ como ‘criador de um vernáculo orgulhoso e cerimonioso’, ao passo 

que ‘os italianos, tendo se degenerado da virtude romana antiga’, produziram um 

vernáculo ‘suave e efeminado’”(p. 43) 

 Essa declaração nos faz refletir sobre a sua fundamentação, e também à atribuição de 

‘beleza’ dada prevalentemente à língua italiana pelos nossos informantes. Afinal, os romanos 

eram um povo guerreiro, conquistador, bélico desde suas origens. No entanto, o italiano de 

hoje tem base na língua toscana, de Dante, um dos maiores poetas da humanidade. 

Encontramos, então, respaldo nessa afirmação, embora discordando completamente do viés 

preconceituoso, de que a língua italiana é suave, diferentemente da língua dos romanos, que 

deve ter sido bastante ‘dura’. 

 Prossegue Burke: 

“Uma comparação e um contraste, antes respeitados, entre espanhóis e franceses ditava 

que ‘os franceses em geral falam muito e alto, enquanto os espanhóis sempre falam pouco 

e baixo’. (...) (García 1979). Bouhours considerava a seriedade do espanhol e o que 

chamou de a ‘rispidez’ do alemão como sintomas do caráter nacional. (Bouhours 1962: 

41)” 

                                                           
116

 Original, segundo Pontano (apud Burke): Magniloquentia delectat Hispanos, fucatus et compositus sermo 
Graecos, Romanorum gravis fuit oratio, Lacedaemoniorum brevis et hórrida, Atheniensium multa et studiosa, et 
Carthaginensium Afrorumque callida et safra. 
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 Aqui, mais especificamente, já temos uma associação direta entre a língua de uma 

nação e o ‘caráter’ nacional. 

 Observando graficamente os resultados de nossa enquete, verificamos que 61% dos 

estudantes atribuem características muito próximas à ‘suavidade’ citada por Pasquier. 

Podemos entender que os 28% que entendem que a língua italiana está ligada a sonoridade ou 

musicalidade, os 29% que dizem que a língua italiana é ligada a beleza e os 4% que lhe 

atribuem romantismo poderiam também considerá-la ‘suave’ e também ‘efeminada’, 

eliminando qualquer aspecto preconceituoso dessa palavra, mas levando em conta a acepção 

de ‘delicada’, ou ‘sem características marcadamente masculinas’ (as marcas de dureza, ou 

bélicas, próprias dos romanos). 

 Isso nos mostra mais uma vez a força da língua nacional como língua de prestígio. As 

línguas faladas pelos imigrantes não são levadas em conta como ‘línguas de verdade’
117

 nem 

mesmo pelos próprios falantes, que, no caso dos imigrantes, objeto de nosso estudo, 

abandonaram-na por questões pragmáticas.  
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 Retomo a expressão, já citada anteriormente. 
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Gráfico 35 - Características atribuída à língua italiana 
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Outro super-grupo relativamente importante é o formado pelos atributos “facilidade de 

aprendizado/praticidade”, com dez ocorrências, e “Semelhança com o português”, com nove 

ocorrências. 15% de todos os registros assinalavam essa ideia básica de aprendizado mais 

fácil e rápido pelas origens comuns da língua latina. É pouco se comparado com os 57% de 

registros ao primeiro super-grupo, mas se somados a esse teremos 72% de registros que 

associam a língua italiana prevalentemente a fatores socioculturais e economicamente 

irrelevantes e Fica a dúvida, não levantada nessa enquete, sobre as possíveis respostas a essa 

pergunta se o idioma fosse o inglês em vez de o italiano. 

 Ainda nessa mesma pergunta, selecionando somente as respostas dos descendentes de 

italiano, tivemos o seguinte resultado: 76 ocorrências entre os mesmos 13 grupos, das quais 

22 atribuindo “beleza” à língua. Isso corresponde a 29% de todas as ocorrências, mesmo 

índice encontrado no corpus integral. Houve 21 ocorrências do atributo 

“musicalidade/sonoridade” à língua italiana, o que corresponde a 28% do total. No corpus 

integral esse índice também era de 28%. Com relação ao uso dos vocábulos “bela/belíssima”, 

o resultado foi diferente: 45% dos descendentes usaram essa terminologia, valor superior aos 

39% do corpus integral. Percebe-se aqui que, de um modo geral, a imagem global da língua 

italiana não é influenciada pelo fator ‘descendência’, mas a terminologia usada para 

caracterizá-la pode ser de alguma forma modificada por esse fator. 

 Restringindo um pouco mais essa análise, com dados dos descendentes de italianos 

que se estabeleceram na delimitação geográfica deste estudo, ou seja, em Juiz de Fora e Zona 

da Mata, os resultados são bastante semelhantes. Foram 53 atributos dados à língua italiana 

dos quais 16 referentes à beleza da língua e 14 mencionando a sua musicalidade/sonoridade. 

Como se vê, isso corresponde a 30% no primeiro caso e 26% no segundo caso, resultados 

absolutamente semelhantes aos anteriores. Já para o uso da terminologia “bela/belíssima”, 

foram 50% os descendentes de italianos estabelecidos nestas paragens que a preferiram, 

contra os 39% do corpus integral e 45% dos descendentes de italianos desconsiderando o 

local de fixação de raízes.  

 Esses resultados nos levam a desdobrar essa análise levando-se em conta outra 

variável, a faixa etária. Em princípio, o que se atribui à língua italiana
118

 é bastante 
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 Não relevante para nosso estudo, mas merecedor de comentário, é o fato de que em todas as situações 
analisadas praticamente não há atributos negativos dados à língua italiana. Não devemos considerar esse dado 
como relevante cientificamente porque o tipo de informante escolhido compromete esse tipo de análise, mas 
vale a ressalva, uma vez que é possível que esses mesmos atributos possam ser atrativos para que se estude a 
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padronizado, baseado em estereótipos e percepções sensoriais. O uso de determinada 

terminologia, não corrente no uso vernacular do PB, mas corriqueira na língua italiana, para 

definir o italiano chamou a atenção tanto pela presença consistente, mas também pela maior 

frequência entre os descendentes. 

 Analisando os mesmos dados, porém agora divididos por faixa etária, temos um 

resultado, que aponta para uma relação entre descendência e expressão linguística tipicamente 

italiana. Os gráficos se baseiam nos informantes que atribuíram ‘beleza’ à língua italiana e 

salienta o uso da expressão ‘bela’ ou belíssima’: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
língua italiana. O que queremos dizer é que, embora não se espere que pessoas interessadas nessa língua 
normalmente não lhe concedam atributos negativos, há que se considerar que é possível que o interesse pela 
língua seja causado justamente por esses mesmos atributos. 

Gráfico 36 - Descendentes abaixo dos 40 Gráfico 37 - Descendentes acima dos 40 

Gráfico 38 - Não descendentes abaixo dos 40 Gráfico 39 - Não descendentes acima dos 40 

Usaram o termo ‘bela” ou “belíssima” 
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Esses resultados apontam para uma relação entre descendência italiana e uso de 

terminologia qualificativa tipicamente italiana, ‘bela’ ou ‘belíssima’, para a representação que 

têm da língua. Percebemos que os descendentes de faixa etária superior a 40 anos utilizaram a 

expressão em maioria, ao passo que entre os não descendentes essa mesma terminologia é 

usada com frequência parcimoniosa, além de não haver distinção sensível entre as faixas 

etárias. 

Petijean (2009: 16) afirma que “para a sociolinguística, as práticas linguísticas, se 

motivadas por vontade individual, são determinadas por pressões sociais e pelos componentes 

de uma interação num determinado contexto”
119

. O resultado demonstrado nos gráficos acima 

a respeito do uso da terminologia qualificativa ‘bela’ ou ‘belíssima’ evidencia essa afirmação. 

Os estudantes descendentes de italianos, de faixa etária acima de 40 anos, isto é, com 

probabilidade de terem convivido com os ancestrais e se sentirem mais próximos deles e, 

consequentemente da língua e cultura, se sentem pressionados socialmente a se aproximarem 

linguisticamente dos italianos num contexto escolar de aprendizado dessa mesma língua e 

cultura. 

Toda essa nossa análise vem, portanto, ao encontro dos estudos da linguista francesa e 

evidencia que dados de representação social e representação linguística se entrelaçam, estão 

intrinsecamente ligados, e que as representações linguísticas não são acessíveis diretamente. 

Chegamos a elas por evidências. 
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 Texto original: Dans la perspective sociolinguistique, les pratiques linguistiques, si eles sont engendrées par 
des actes de volonté individuelle, sont déterminées par des contraintes sociales et par les composants d’une 
interaction dans un contexte donné. 
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6. Considerações Finais 

Podemos fazer um breve resumo do que analisamos ao longo desse trabalho. Se 

pretendemos analisar o contato de línguas entre os imigrantes italianos do fim do século XIX 

e os habitantes da cidade de Juiz de Fora e seus arredores, precisamos extrair todos os dados 

que temos com foco nesse recorte espaço temporal. 

Juiz de Fora era uma cidade próspera e industrial, carente de mão de obra para o seu 

desenvolvimento; o estado de Minas Gerais criou programas de imigração para receber mão 

de obra da Europa e o contingente maior desses trabalhadores era formado por italianos; ao 

contrário do imaginário de que vieram para trabalhar na lavoura prioritariamente, os 

imigrantes ocuparam as áreas urbanas da cidade por terem alguma especialização laboral, 

embora analfabetos ou escassamente alfabetizados em sua maioria; havia grande diversidade 

linguística na Itália, os imigrantes não falavam necessariamente italiano, como quer o 

conceito também imaginado de uma língua, um povo, uma nação. Ao contrário, falavam as 

suas línguas regionais, muitas delas bem vivas até hoje e o italiano era apenas mais uma 

dessas línguas; diferentemente do que aconteceu no sul do Brasil, os italianos que migraram 

para Juiz de Fora eram provenientes de variadas regiões italianas, de norte a sul; além disso, 

como dissemos há pouco, estabeleceram-se em núcleo urbano e construíram boas relações 

sociais rapidamente, tanto com os brasileiros como com os imigrantes de outras origens. 

Devemos considerar também a evidente variação diacrônica da língua portuguesa 

falada em Juiz de Fora – assim como em todo o Brasil. Consideramos desnecessário 

demonstrar nesse trabalho a questão óbvia do processo diacrônico de mudança linguística, 

sobretudo nas situações em que a língua mais forte de uma região é influenciada por outras 

línguas ao seu redor. 

Variações linguísticas são atribuídas a motivos internos e/ou externos. Os motivos 

internos são as mudanças estruturais da língua ao longo do tempo, sem interferências 

externas. Já os motivos externos são aqueles reputados ao que vem de fora, do ambiente que 

envolve a comunidade linguística ou comunidade de fala. Assim, as mudanças provocadas por 

contato entre línguas são eminentemente de caráter externo. 

Para exemplificar, se tomarmos um recorte de dois jornais, um português e um 

brasileiro, do final do século XIX, veremos que há similaridades evidentes e, salvo pelo 

conteúdo concernente a esse ou àquele país, não conseguiríamos diferenciar, pela sintaxe, 
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léxico ou morfologia, qual é o brasileiro e qual é o português. Entretanto, se fizermos essa 

mesma comparação entre textos jornalísticos do século XXI, a distinção seria quase 

imediata.
120

. Nesses pouco mais de cem anos, a mudança do PB é bem mais perceptível do 

que a mudança no PE. Esse processo é bastante natural. No final do século XIX e início do 

século XX o Brasil teve sua população drasticamente aumentada em função da imigração 

generalizada. Povos de quase todo o mundo vieram habitar as Américas e o Brasil foi um dos 

principais destinos dos emigrantes. Nos movimentos migratórios, cada povo traz sua cultura e 

costumes e, principalmente, sua língua, uma das marcas mais fortes de cultura de um povo. 

Esses povos entram em contato com o povo hospedeiro através do bilinguismo e, dependendo 

de seu volume e importância, podem deixar um legado linguístico mais ou menos marcado. 

Além desse grande volume migratório que se estabeleceu definitivamente no Brasil, 

devemos recordar que outros estrangeiros já faziam parte da população brasileira: os diversos 

povos africanos e seus descendentes, que trouxeram também eles as suas línguas. E por 

último, mas não menos importante, devemos considerar que os povos autóctones brasileiros 

não tinham o português como língua materna. Eles foram subjugados e obrigados a adotar o 

português como língua vernacular. 

Juiz de Fora é, pois, uma síntese de todo esse processo. Pequena cidade que servia de 

entreposto e que foi se transformando em cidade industrial. Para isso, além de manter o 

trabalho dos ex-escravos ainda teve que receber imigrantes para suprir a necessidade de mão 

de obra das indústrias que surgiam e do comércio que florescia. 

Isso nos leva ao estudo da ecolinguística e da evolução linguística, ou evolução da 

língua, frisando que evolução de uma língua não significa sua melhoria. Não significa sair de 

um estado menos complexo para um mais complexo. É simplesmente seguir a linha do tempo 

acompanhando as mudanças sofridas por uma língua. A evolução de uma língua é a mudança 

que ela sofre ao longo do tempo. Edward Sapir, para evitar a confusão, havia sugerido o termo 

‘deriva’ (drift em inglês) “que assinala apenas o encadeamento das mudanças numa direção 

nítida” (SAPIR 1954: 165 apud CAMARA JR 1998: 114). Evolução linguística nada tem a 

ver com melhoria de uma língua. Envolve uma sucessão de processos que reestruturam uma 

língua e produzem desvios em relação a um estágio anterior (MUFWENE 2004). Foi o que 

aconteceu com o português falado no Brasil e, consequentemente, em Juiz de Fora. 
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 A “Nova Gramática do Português Brasileiro”, de Ataliba T. de Castilho, apresenta um rico quadro de 
diferenças entre o PB e o PE à página 192.  
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Pelo que foi relatado, ficou evidente que a imigração de ocupação urbana tem relação 

direta com a perda linguística, principalmente quando a língua de imigração, além de 

minoritária, não tem prestígio algum. Quando uma população se desloca para um território 

inabitado, é natural que a língua dessa população permaneça e seja transmitida às gerações 

descendentes. Porém, quando o território de destino já é consolidadamente habitado e tem 

uma língua forte e de prestígio, há uma grande dificuldade de as línguas minoritárias se 

adaptarem, pois seus falantes não se interessam em transmiti-las aos descendentes por uma 

questão de ordem pragmática. Todo esse processo está bem fundamentado nos estudos de 

Mufwene (2004; 2008) e Couto (2009). O modelo gravitacional de Calvet e sua derivação 

chamada de modelo trifuncional ilustram graficamente a situação de contato linguístico de 

Juiz de Fora, mostrando a força da língua de prestígio sobre as outras, no contexto desse 

estudo. Como afirma Couto (2009: 45), “a língua se forma e se transforma, ou seja, nasce, 

vive e definha em função dos atos de interação comunicativa, ou na ausência deles.” E 

completa: “(...) nos próprios atos de interação comunicativa concretos, a língua se altera para 

se adaptar a novas situações. Por fim, se as pessoas começarem a deixar de usá-la para se 

comunicarem entre si, por exemplo, por estarem adquirindo outra língua, ela entra em 

obsolescência, podendo desaparecer”. Nosso estudo, no contexto proposto, confirma essa 

afirmação. 

Verificamos, recorrendo a Petitjean (2009), que a representação linguística das línguas 

faladas pela maioria dos imigrantes, os chamados dialetos, apontam para o conceito de ‘língua 

errada’, ou ‘falar errado’. A propósito dessas diferenças, Bagno (2011: 378) nos informa que 

“a criação do italiano representou também a divisão linguística da Itália em duas categorias: a 

primeira, a categoria de ‘língua’, ficou reservada exclusivamente ao toscano, que passou a se 

chamar ‘língua italiana’; a segunda, a categoria de ‘dialeto’, é empregada até hoje para 

designar todas as muitas entidades linguísticas presentes no território itálico”. De fato, 

observamos que a representação linguística de nossos informantes sobre o italiano (toscano) é 

sempre positiva, embora ligadas a estereótipos (beleza, sonoridade, musicalidade...). 

Além disso, o estudo aponta para a manutenção de traços culturais importantes e até 

mesmo orgulho da própria descendência, entre as gerações mais próximas dos ancestrais 

imigrantes. Aspectos culturais relevantes continuam sendo associados aos italianos, como a 

arte culinária, a união familiar e a religiosidade. Da mesma forma, atitudes peculiares 

tradicionalmente atribuídas a italianos tais como o temperamento explosivo e o gesticular 

excessivo foram citados como características herdadas dos ancestrais italianos. Temos então 
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demonstrado que do ponto de vista da cultura, somente a língua materna dos imigrantes foi 

considerada imprópria, ou desnecessária, para transmissão. A língua que permaneceu 

prestigiada foi o italiano, a língua nacional. 

Pelo que vimos nesse trabalho, acreditamos que as diferenças linguísticas dos italianos 

tenham sido decisivas para que não houvesse transmissão da língua italiana. No entanto, a 

imigração do tipo urbana e a ocupação dispersa da cidade, sem formação de colônias, 

reforçou essa perda ao longo do tempo. As representações linguísticas dos nossos informantes 

nos levam a estereótipos de língua e cultura, comuns em várias partes do Brasil e não somente 

em Juiz de Fora, e os descendentes tendem a desconsiderar os dialetos como línguas tão 

importantes como o italiano, desvalorizando-os e sugerindo que os ancestrais não se 

interessavam em transmitir a língua porque estavam bem adaptados à sociedade juizforana e 

brasileira. Não há dúvida de que essa adaptação foi fácil e rápida, basta verificar que italianos 

de segunda geração (filhos de italianos nascidos no Brasil ou italianos que aqui chegaram 

ainda crianças) raramente constituíram famílias com outros italianos
121

. Além disso, o 

progresso das famílias dos imigrantes ao longo do século XX demonstra que a adaptação aos 

costumes e à sociedade onde decidiram estabelecer residência foi rápida. Oliveira (1966: 315) 

cita 47 cidadãos italianos ou de origem italiana num total de 178, na “Relação (incompleta) de 

pessoas que prestaram, diretamente, serviços à cidade ou constituíram famílias que 

colaboraram no seu progresso”. O mesmo autor relata o período entre 1937 e 1943
122

 em que 

o prefeito da cidade, Rafael Cirigliano, de origem italiana, era muito estimado nos primeiros 

três anos de sua administração, e que passou a ser hostilizado somente por ocasião da guerra 

contra a Itália, sendo chamado de fascista. É mais um fato que comprova a assimilação dos 

italianos à cidade (OLIVEIRA 1966: 285). 

Poderia ser questionada a ausência de referências ao Estado Novo do presidente 

Getúlio Vargas, que provocou uma onda nacionalista no Brasil e tentou eliminar todo e 

qualquer traço de estrangeirismo, chegando ao ponto de proibir o uso da língua materna entre 

os diversos imigrantes nas colônias do interior do Brasil. Não acreditamos que, no caso de 

Juiz de Fora, essa ação governamental tenha influenciado a perda dos traços de língua. Pelo 

que observamos, essa perda já havia se dado bem antes da década de 30 do século XX, através 

                                                           
121

 Esse dado foi claramente evidenciado no preenchimento do quadro de ancestrais italianos, questão 9 da 
Enquete (ver anexo V). Mesmo entre os mais idosos não houve nenhum informante com 100% de ancestrais 
italianos. 
122

 Dados do sítio da prefeitura de Juiz de Fora, extraídos em 26/12/2012 
(http://www.pjf.mg.gov.br/cidade/prefeitos.php). 
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da glotanásia (COUTO 2009). Já o período da 2ª guerra mundial, esse causou incômodo e 

algum transtorno aos italianos de Juiz de Fora. Um dos avós do autor dessa dissertação, por 

exemplo, possuía um comércio num bairro local e sofreu algumas ameaças que o 

preocuparam durante algum tempo, tendo sido obrigado a naturalizar-se brasileiro. Porém, da 

mesma forma que no Estado Novo, não houve influência linguística marcante. Por tudo o que 

apresentamos e discutimos, acreditamos que esses dois períodos, Estado Novo e 2ª grande 

guerra, podem ter servido a dar o golpe de misericórdia nas línguas que talvez ainda tivessem 

a possibilidade de sobreviver, mas não foram certamente os motivos principais de suas 

mortes.  

Lamentamos que não exista pesquisa semelhante a essa feita 30 ou 40 anos atrás, ou 

até mesmo mais antiga, que pudesse contar com a presença dos italianos imigrados no núcleo 

de suas famílias, com seus descendentes. Certamente a metodologia de pesquisa teria sido 

outra, semelhante à que nos propõe Deprez (1999), mas fossem quais fossem os resultados 

encontrados, a comparação com os resultados dessa dissertação poderia enriquecer ainda mais 

as pesquisas no campo das línguas de imigração em/de contato com as línguas autóctones no 

cenário de formação da população brasileira. 

Com base nos dados coletados, apresentados e discutidos à luz da teoria delimitada 

para o trabalho, acreditamos que os estudos de contato linguístico entre a população de Juiz 

de Fora e os imigrantes italianos mereça continuidade e aprofundamento.  

Partindo da premissa da evidente variação linguística sofrida ao longo do século XX, 

emana como relevante objeto de pesquisa o estudo dos traços da fala juizforana e da Zona da 

Mata mineira que possam ter sido influenciados pela fala dos italianos, o que certamente 

agregaria valor aos estudos de línguas em/de contato no Brasil. 
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Anexo I - Recenseamento populacional de Juiz de Fora de 1893 

(Arquivo Histórico da Prefeitura de Juiz de Fora) 



 

 

  

Anexo II - Primeira página do Estatuto da ‘Società Italiana di Beneficenza e Mutuo 

Socorso Umberto I’ 

(Arquivo Pessoal) 



 

 

  

Anexo III - Ata da primeira reunião da “Sociedade Beneficente e 

Cultural Anita Garibaldi” 

(Arquivo da UFJF) 



 

 

 

  

Anexo IV - Certidão de casamento de Pedro Castigliani (registrado 

Castelani) com Pasquina Salve, no qual lê-se a profissão ‘pedreiro’ 

(Arquivo da Família) 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 
Título: Línguas e Culturas em Contato 
 

1. Idade 

 até 20 

 de 21 a 30 

 de 31 a 40 

 de 41 a 50 

 de 51 a 60 

 de 61 a 70 

 acima de 70 

 

2. Sexo   masculino   feminino 

 

3. Nacionalidade 

 somente brasileira 

 somente italiana 

 outra nacionalidade 

 dupla nacionalidade BRA/ITA 

 outra dupla nacionalidade 

_______________________________ 

 

4. Naturalidade (cidade/estado): 

______________________________________________________________ 

 

5. Escolaridade: 

 Até o 5º ano do Ensino Fundamental (antigo 
primário) 

 do 6º ao 9º ano do EF (antigo 1º grau ou ginásio) 

 Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau ou 
científico) 

 Ensino médio completo 

 nível superior incompleto 

 nível superior completo 

 

  

Anexo V - Enquete Sociolinguística aplicada aos estudantes de italiano (8 páginas, 31 

questões) 



 

6. Filiação: 

Idade (se falecidos, considerar a idade que teriam hoje) 

 

 

PAI 

 até 30 

 de 31 a 40 

 de 41 a 50 

 de 51 a 60 

 de 61 a 70 

 acima de 71 

 

Escolaridade  

 

MÃE 

 até 30 

 de 31 a 40 

 de 41 a 50 

 de 51 a 60 

 de 61 a 70 

 acima de 71 

 

 PAI 

 Até o 5º ano do Ensino 

Fundamental (antigo primário) 

 do 6º ao 9º ano do EF (antigo 

1º grau ou ginásio) 

 Ensino Médio incompleto 

(antigo 2º grau ou científico) 

 Ensino médio completo 

 nível superior incompleto 

 nível superior completo 

 

MÃE

 Até o 5º ano do Ensino Fundamental 

(antigo primário) 

 do 6º ao 9º ano do EF (antigo 1º grau ou 

ginásio) 

 Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau 

ou científico) 

 Ensino médio completo 

 nível superior incompleto 

 nível superior completo 

 

 

7. Você tem ancestral imigrante italiano?   sim   não   não sei 

 

Se sua resposta foi ‘não’ ou ‘não sei’, vá à pergunta 25. 

 

8. Quando seu(s) ancestral(is) italiano(s) vieram para o Brasil? 

 até 1910   entre 1911 e 1940   depois de 1940  não sei 



 

9. Marque com um X o(s) seu(s) ancestral(is) italiano(s). Você deve marcar todos aqueles 

nascidos na Itália e que imigraram para o Brasil. Exemplos: 

 Bisavós que vieram para o Brasil com os próprios filhos: marcar os bisavós e os avós 

correspondentes e NÃO marcar os trisavós; 

 Trisavós que vieram para o Brasil com os próprios filhos: marcar os bisavós e os trisavós 

correspondentes; 

 Avós que vieram para o Brasil sem os próprios pais e sem filhos: marcar os avós 

correspondentes; 

 

 

  



 

10. Qual era o grau de escolaridade deles (marcar mais de um se for o caso)? 

 analfabetos 

 Alfabetização básica 

 Ensino primário 

 Ensino Fundamental ou 

Médio 

 superior 

 não sei 

 

11. Qual é a cidade/província/região natal dele(s)? (em caso de mais de um, especificar; quando 

não souber, escrever “não sei”) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. Estabeleceram-se em MG? (considere o maior tempo de permanência, caso tenham mudado 

de cidade). 

 Em Juiz de Fora 

 na Zona da Mata 

 em MG, mas não sei a 

cidade 

 não, em outro estado 

 não sei / não tenho 

certeza 

 

13. Você conviveu com pelo menos um deles? 

 diariamente ou quase  semanalmente  mensalmente  esporadicamente  

nunca 

 

14. Qual era a língua materna deles? Responda de acordo com a quantidade de antepassados 

assinalada na questão 5. 

Italiano _________________ Dialeto regional __________ Não sei ________________ 

 

Se você respondeu ‘nunca’ à pergunta 13, vá para a pergunta 23. 

 

15. Eles falavam a língua deles com você? 

 sempre 

 de vez em quando 

 raramente ou somente expressões e 

palavras soltas 

 nunca 



 

16. Qual era o seu grau de interesse em entendê-los? (se respondeu ‘nunca’ à pergunta anterior, 

deixe em branco) 

 alto   médio  baixo  nenhum interesse 

 

17. Na sua percepção, qual o grau de interesse deles em transmitir a você a língua deles? 

 alto   médio  baixo  nenhum interesse 

 

18. Se na pergunta 17 você respondeu ‘baixo’ ou ‘nenhum interesse’, por que? (caso não haja uma 

razão explícita, dê a sua opinião) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

19. Eles falavam a língua deles com outros familiares? 

 sempre  de vez em quando   raramente   nunca  não sei 

 

20. Que outros familiares? (marcar mais de um se for o caso; se a resposta anterior foi ‘nunca’ ou 

‘não sei', deixar em branco) 

 pais/avós 

 cônjuge 

 irmãos e/ou cunhados 

 filhos e/ou sobrinhos 

 netos/bisnetos 

 outros 

 

21. Eles falavam a língua deles com outras pessoas? 

 sempre   de vez em quando   raramente   nunca  não sei 

 

22. Em qual ambiente? (se a resposta anterior foi ‘nunca’ ou ‘não sei’, deixar em branco) 

 casa   vizinhança/relações sociais   trabalho 

  



 

23. Você considera que tem alguma ‘característica italiana’ transmitida pelos seus ancestrais 

italianos? 

 muita   alguma   pouca   nenhuma 

 

24. Em caso de ‘muita’, ‘alguma’ ou ‘pouca’, qual(is)? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

25. Por que você se interessou em aprender italiano? (mais de uma opção pode ser marcada) 

 interesse pessoal/familiar 

 namoro/casamento/relacionamento amoroso 

 pretendo fazer um passeio na Itália 

 motivo comercial/de trabalho 

 melhorar meu currículo 

 outros __________________________

 

26. Você estuda ou já estudou outras línguas fora da sua escola regular (cursos particulares de 

idiomas no Brasil ou no exterior, intercâmbios etc) 

 sim   não  

 

27. Em caso positivo, qual o motivo principal? 

 

 interesse pessoal/familiar 

 namoro/casamento/relacionamento amoroso 

 pretendo/pretendia viajar para onde se fala 

essa língua 

 pretendo/pretendia viajar ao exterior (mais de 

um destino) 

 motivo comercial/de trabalho 

 melhorar meu currículo 

 outros ___________________________

 

 



 

28. Você já viajou ao exterior? 

 sim  não 

Você já viajou à Itália? 

 

Se você pudesse escolher agora 3 
países para viajar, a Itália estaria em 
que lugar? 

 primeiro 

 segundo 

 terceiro 

 não seria prioridade 

 sim  não 
 

Essa viagem foi parte da primeira 
viagem ao exterior? (considere ‘sim’ 
se foi a Europa incluindo a Itália) 

 sim 

 não 

Tem vontade de 
conhecer a Itália?

 sim, é prioridade! 

 sim, mas não é 
prioridade 

 não 

 

Na sua viagem à Itália você teve 
problemas com a língua? 

 não, eu falo bem o italiano 

 não, mas às vezes não compreendia 
o que me diziam 

 sim, pensava que sabia e não 
entendia nada do que eles falavam 

 sim, preferi me comunicar em outro 
idioma 

  

Os italianos com quem você 
conversou ou tentou se comunicar 
eram, prioritariamente: (marque mais 
de uma opção, se for o caso) 

 funcionários de 
hotéis/restaurantes/bares 

 lojistas/comerciantes 

 pessoas desconhecidas na rua 

 guias de excursão/turismo 

 parentes 

 amigos italianos 

 não conversei, havia quem o fizesse 
por mim 

  



 
 

29. Quando você vê, ouve ou pensa em Itália, qual é a primeira coisa que lhe vem em mente? 

_________________________________________________________________________________ 

 

30. Quando você pensa em ‘italiano’ como povo, qual a primeira coisa que lhe vem em mente? 

_________________________________________________________________________________ 

 

31. Quando você pensa em ‘italiano’ como língua, qual a primeira coisa que lhe vem em mente? 

_________________________________________________________________________________ 

  



 
 

Anexo VI - Pergunta nº 18 da Enquete Sociolinguística: 

 

Se na pergunta 17 você respondeu ‘baixo’ ou ‘nenhum interesse’, por que? (caso não haja 

uma razão específica, dê sua opinião) 

A pergunta 17 a que se refere a pergunta 18 era: “Na sua percepção, qual era o grau de 

interesse deles (os ancestrais italianos) em transmitir a você a língua deles? 

 

Informante Resposta 

1 
Meu avô dizia que era brasileiro. Penso que na época da 2ª guerra, tinha medo, 

possuia em sua parede da sala um retrato de Getúlio Vargas. 

3 
Falava o português com algumas palavras soltas do italiano - não se davam 

conta disso. 

9 
Penso que eles até se esqueceram da própria língua, no caso meu avô, minha 

avó faleceu quando eu era pequena. 

18 Eram adultos muito rígidos sem contato íntimo com os netos. 

20 Eram muito rígidos e não se envolviam mais abertamente com as crianças. 

23 Eles não tinham mais interesse em voltar à Itália. 

33 Bisavó veio muito criança, quando a conheci falava português. 

38 Acredito que era mais cômodo. 

39 Assimilação da cultura local. 

101 Eles não se preocupavam em ensinar para os netos. 

108 
Porque eles tinham família estabelecida no Brasil, que falava só português, e 

aprenderam bem a língua. 

 

 

 


