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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a formação do mito da língua “legítima” em 

relação à língua francesa, considerando os aspectos socio-históricos e ideológicos que 

sustentam essa representação linguística.  Assim, faz-se necessário repensar como as 

representações são construídas, enraizadas e condicionadas por relações de poder. Quais 

fatores políticos, históricos, econômicos ou sociais cooperaram para a construção desses 

imaginários? Esta pesquisa foi orientada pelos seguintes objetivos: (i) investigar de que 

maneira as representações sociolinguísticas podem ser criadas e veiculadas; (ii) compreender 

historicamente as representações da língua francesa no Brasil; (iii) investigar a relação entre a 

representação do francês “legítimo” e a diplomacia cultural; (iiii) demonstrar que as 

interações culturais ou mesmo os discursos oficiais podem reforçar as representações 

linguísticas. O referencial teórico está baseado nos conceitos de glotopolítica (GUESPIN; 

MARCELLESI, 1986; BLANCHET, 2014; 2021; LAGARES, 2018); poder simbólico 

(BOURDIEU, 1998); normas (LEDEGEN, 2000; FARACO, 2008; BAGNO, 2011; 2017); 

ideologia da língua padrão (MILROY, 2011; BLANCHET, 2021). Nossa pesquisa 

demonstrou que a crença do “legítimo” funciona com base no pensamento abissal, forte 

vestígio de uma construção ideológica e de um passado histórico colonialista.  

 

Palavras-chave: Norma. Língua francesa. Representação. Ideologia. 



 

 

 

 

  

RÉSUMÉ 

 

La présente recherche vise à analyser la formation du mythe de la langue "légitime" par 

rapport à la langue française, en considérant les aspects socio-historiques et idéologiques qui 

soutiennent ses représentations linguistiques. Il est donc nécessaire de repenser la manière 

dont les représentations sont construites, ancrées et conditionnées par les relations de pouvoir. 

Quels facteurs politiques, historiques, économiques ou sociaux ont coopéré à la construction 

de ces imaginaires? Cette recherche a été guidée par les objectifs suivants: (i) étudier 

comment les représentations sociolinguistiques peuvent être créées et véhiculées; (ii) 

comprendre historiquement les représentations de la langue française au Brésil; (iii) étudier la 

relation entre la représentation du français "légitime" et la diplomatie culturelle; (iiii) 

démontrer que les interactions culturelles ou même les discours officiels peuvent renforcer les 

représentations linguistiques. Le cadre théorique repose sur les concepts de glottopolitique 

(GUESPIN; MARCELLESI, 1986; BLANCHET, 2014; 2021; LAGARES, 2018); de pouvoir 

symbolique (BOURDIEU, 1998); de normes (LEDEGEN, 2000; FARACO, 2008; BAGNO, 

2011, 2017); d'idéologie de la langue standard (MILROY, 2011 ; BLANCHET, 2021). Nos 

recherches ont montré que la croyance du "légitime" fonctionne sur la base d'une pensée 

abyssale, fort vestige d'une construction idéologique et d'un passé historique colonialiste.  

 

Mots clés: Norme. Langue française. Représentation. Idéologie.  

 



 

 

 

 

  

ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze the formation of the myth of the "legitimate" language in 

relation to the French language, considering the socio-historical and ideological aspects that 

sustain its linguistic representations. Therefore, it is necessary to rethink how representations 

are constructed, rooted in and conditioned by power relations. What political, historical, 

economic, or social factors have cooperated in the construction of these imaginaries? This 

research was guided by the following objectives: (i) investigate how sociolinguistic 

representations associated with language can be created and conveyed; (ii) understand 

historically the representations of the French language in Brazil; (iii) investigate the 

relationship between the representation of "legitimate" French and cultural diplomacy; (iiii) 

demonstrate that cultural interactions or even official discourses can reinforce the linguistic 

imaginary. The theoretical framework is based on the concepts of glottopolitics (GUESPIN; 

MARCELLESI, 1986; BLANCHET, 2014; 2021; LAGARES, 2018); symbolic power 

(BOURDIEU, 1998); norms (LEDEGEN, 2000; FARACO, 2008; BAGNO, 2011; 2017), 

ideology of the standard language (MILROY, 2011 ; BLANCHET, 2021). Our research has 

shown that the belief of the "legitimate" operates on the basis of abyssal thinking, a strong 

vestige of an ideological construct and a colonialist historical past.  

 

Keywords: Norm. French language. Representation. Ideology.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A língua é companheira do Império. 

Antonio de Nebrija.  

 

Em 2017, no início do ano letivo, um aluno de francês do 7º ano da escola da rede 

pública de educação onde leciono me perguntou se a turma iria aprender o francês falado em 

Paris. Essa pergunta abriu espaço para uma conversa não apenas sobre a língua francesa (LF), 

mas sobre as línguas em geral, inclusive a língua portuguesa (LP). Nessa escola, boa parte dos 

professores de francês têm uma formação que leva em consideração o pluricentrismo da LF e 

as literaturas francófonas. Essa formação tem reflexo nas atividades didáticas propostas 

(aulas, oficinas, feiras culturais etc.), o que nos leva a inferir que o aluno tenha consciência 

que, além do francês falado em Paris, haveria outras variações do idioma que poderiam ser 

abordadas. Por outro lado, observamos no questionamento do aluno que a primeira referência 

é a do francês falado em Paris. 

A questão do aluno nos parece agora ainda mais interessante, pois nos remete às 

discussões promovidas pelo professor Philippe Blanchet, da Universidade de Rennes1, a 

respeito da unificação da França, a partir de um centro de poder localizado em Paris, e em 

torno de um elemento constituinte da identidade nacional, que era a LF.  

No Brasil, a relação do francês língua estrangeira (FLE) com a França, em particular 

com Paris, continua fazendo parte do senso comum. Essa relação tem laços históricos 

fortalecidos pelos acordos de cooperação entre os dois países (militar, cultural, econômico, 

político). Ela também é resultado de uma longeva política linguística francesa para a 

promoção da língua.  De acordo com Lessa (1997, p. 234), a França foi o primeiro país a 

investir na língua nacional como meio de penetração cultural no exterior, “a língua de 

cultura”. 

Nessa perspectiva, insere-se o projeto político linguístico de criação da Aliança 

Francesa (AF), em 1883, com o objetivo de expandir a língua e a cultura francesa. Sua 

história começa com sua fundação, em Paris, após o fracasso da Guerra Franco-Prussiana 

(1870-1871) que levou a França a perder sua hegemonia na Europa. Dessa forma, a AF 

representou uma resposta à manutenção dos interesses nacionais para a retomada de sua 

 
1 No período de setembro de 2019 a março de 2020, realizamos um estágio doutoral, sob a supervisão do 

professor Blanchet, no âmbito do projeto de internacionalização CAPES-PrInt: “Multilinguismo, direitos 

linguísticos e desigualdade social”, da Universidade Federal Fluminense. 
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influência e de seu prestígio. O investimento na difusão da língua visava unificar e retomar a 

soberania da nação francesa dentro do Héxagone2, mas também fora dele.   

O projeto de criação da AF estava ancorado no modelo colonialista em estreita relação 

com a França e seus valores culturais. Podemos observar no excerto a seguir uma das suas 

finalidades no primeiro boletim da instituição: 

  

Os fundadores da Aliança Francesa acreditam que poderiam colaborar de forma útil 

para a manutenção e extensão da influência da França através da propagação de sua 

língua.  

Nós propomos: 

1º Em nossas colônias e nos países sujeitos ao nosso protetorado, tornar nossa língua 

conhecida e amada, pois esta talvez seja a melhor maneira de conquistar os nativos, 

de facilitar as relações sociais e comerciais com eles, de estender-se além dos mares 

por meio de anexações pacíficas, a raça francesa que está crescendo muito 

lentamente no continente [...] (BAF, 1884-1885, tradução nossa).3 

 
 

À medida que a AF difundia o francês e a cultura francesa, o soft power da França era 

empregado. Com seu prestígio internacional, a instituição reforçava o “culto da LF”, 

expressão recorrente nos boletins, que não se referia apenas a reunir a comunidade francesa, 

mas toda uma “comunidade espiritual4” que ultrapassava fronteiras do espaço nacional 

francês. Não foram poucos os boletins que sinalizavam a missão que cabia à AF de evocar o 

amor pela língua e de incutir o “espírito” ou a “alma francesa” entre os povos.  

 

A Aliança Francesa avança em suas conquistas, mas segue conquistando 

pacificamente. Sua única ambição é conquistar almas e mentes; suas armas são os 

livros, seus campos de batalha, a escola [...] aumentar os limites da língua é 

aumentar os limites do país, pois, como E. Reclus disse, com razão: ‘as verdadeiras 

colônias da França são os países onde sua língua é falada’ (BAF, 1887, tradução 

nossa)5. 

 

 

A França foi precursora na institucionalização e instrumentalização da língua 

utilizando a AF como um dos braços fortes da sua política externa. Esse projeto foi seguido 

 
2 O termo Héxagone (o Hexágono) é utilizado em francês em referência à França metropolitana, em alusão à 

forma geométrica do país. 

3 No original: "Les fondateur de l’Alliance Française ont pensé qu’ils pourraient travailler utilement au maintien 

et à l’extension de l’influence de la France par la propagation de sa langue. Nous proposons : 

1º Dans nos colonies et dans les pays soumis à notre protectorat, de faire connaître et aimer notre langue, car 

c’est là peut-être le meilleur moyen de conquérir les indigènes, de faciliter avec eux les relations sociales et les 

rapport commerciaux, de prolonger au delà des mers par des annexions pacifiques, la race française qui s’accroît 

trop lentement sur le contienent [...]" (BAF, N°1, avril 1884 à octobre 1885, p.7). 
4 Expressão utilizada pelo político e escritor Léopold Sédar Senghor sobre a relação da francofonia com as 

colônias francesas (SENGHOR, 1968).  
5 No original : "L’Alliance française s’avance en conquérant, mais en conquérant pacifiquement. Seule conquête 

qu’elle ambitionne, c’est celle des âmes et des intelligences ; ses armes ce sont les livres, ses champs de combat, 

l’école [...] étendre la limite de la langue, c’est étendre les limites de la patrie car comme l’a dit justement E. 

Reclus: ‘les vraies colonies de la France sont les pays où l’on parle sa langue’ [...].” (BAF N°15-16, 1887, p. 

163). 
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por outros países europeus: primeiramente, com a criação do Società Dante Alighieri, pela 

Itália, em 1889; do British Council, pela Inglaterra, em 1934; do Goethe Institut, pela 

Alemanha, em 1951; do Instituto Cervantes, pela Espanha, em 1991; do Instituto Camões, por 

Portugal, em 1992, e o mais recente Instituto Confúcio, pela China, em 2004.  

Roselli (1996) avalia que o projeto de criação da AF foi bem-sucedido principalmente 

porque inovou na abordagem de ensinar a LF, enfatizando o aspecto cultural no processo de 

ensino-aprendizagem. “À medida que eles aprenderem nosso idioma, uma multidão de ideias 

europeias necessariamente se revelará a eles” (ROSELLI, 1996, p. 83). A autora salienta o 

poder que essa instituição teve na missão “civilizadora” do governo francês. 

Essa missão é fortemente criticada por Bouamama (2018), que reconhece o caráter 

colonialista na concepção da AF. Ele destaca que o projeto conseguiu reunir diversas frentes 

ideológicas para sua implementação, a começar por seus fundadores: General Faidherbe, 

Cardeal de Lavigerie, Ferdinand de Lesseps, Paul Bert, Louis Pasteur e Ernest Renan. 

Na citação a seguir, Bouamama questiona o lugar da LF na África: 

 

A difusão da língua francesa na África é parte essencial do projeto colonial. É parte 

integrante da “obra civilizadora” que o colonialismo afirmava trazer. A civilização é, 

de fato, entendida no projeto colonial, como a extração do homem africano de suas 

culturas “bárbaras” para fazê-lo entrar na história e na civilização através da 

assimilação. [...] O que já era chamado de “francofonia” durante a era colonial 

rapidamente se tornou uma política pública para manter a dependência das elites e a 

alienação das massas africanas (BOUAMAMA, 2018, tradução nossa)6. 

 

 

O autor destaca que a LF não representa um presente “humanitário e civilizador7”, 

muito pelo contrário, as ações francófonas de disseminação da língua e da cultura francesa 

serviram de pretexto para um projeto colonial de perspectiva assimilacionista. Bouamama 

(2018) aponta que, mesmo após a descolonização africana, a antiga metrópole parece 

continuar a investir no imperialismo linguístico oferecendo apoio às políticas públicas 

africanas para a manutenção de sua influência na região.  

Nessa perspectiva, a AF intentou ocupar não apenas o status de modelo legítimo de 

instituição de difusão da LF mas também o modelo de língua a ser ensinado. Essa perspectiva 

 
6 No original : "La diffusion de la langue française en Afrique est partie intégrante du projet colonial. Elle fait 

partie intégrante de l’ « œuvre civilisatrice » que prétendait apporter le colonialisme. La civilisation est, en effet, 

entendue dans le projet colonial, comme l’extraction de l’homme africain de ses cultures « barbares » pour le 

faire entrer dans l’histoire et dans la civilisation par l’assimilation. [...] Ce qui s’appelle déjà dès l’ère coloniale « 

francophonie » s’impose rapidement comme politique publique de maintien de la dépendance des élites et 

d’aliénation des masses populaires africaines".  
7 Dois adjetivos utilizados no discurso de Jules Ferry pela defesa da política de expansão colonial (FERRY, 

1885). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Dante_Alighieri
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perdura desde os discursos de seus boletins até os dias de hoje em algumas de suas campanhas 

publicitárias no Brasil. Assim, se tomarmos como verdadeira a publicidade abaixo, qual seria 

a razão para que o francês da AF se autodenomine “legítimo”? Seria em razão de ter sua 

matriz em Paris, na França? Ou ainda por ser “a única instituição no Brasil autorizada a 

aplicar com exclusividade os exames de reconhecimento internacional do Ministério Francês 

da Educação Nacional?” (AF, 2021).  

 

Figura 1 - o francês legítimo 

 

 Fonte: MOVIDA COMUNICAÇÃO, 2018.  

 

 

Considerando que a Língua8 é um construto político e ideológico, pensar no francês 

legítimo nos remete ao imaginário de um francês único e mítico. Buscando possíveis sentidos 

para o vocábulo legítimo, recorremos a sua etimologia a fim de perceber a evolução histórica 

da palavra, bem como de seus significados.  

No dicionário francês Le Littré (1801, p. 274), encontramos a raiz latina legitĭmus, 

construída a partir de lex (do lat. legitimus, de lex, legis, loi), que demonstra uma forte relação 

com o vocábulo lei. Com isso, temos a sua significação como aquilo que: (i) tem o caráter de 

uma lei; (ii) tem as condições, as qualidades exigidas por lei.  

Rey; Rey-Debov (1988, p. 1082) assinalam o primeiro registro da palavra légitime no 

século XIII. Na primeira definição do vocábulo, os autores também conceituam o termo 

 
8 Utilizamos a palavra “Língua” com letra maiúscula conforme concepção de Lagares (2018, p. 41), pois designa 

o objeto construído com os instrumentos do “planejamento”, com gramática, dicionário, ortografia e com 

funções delimitadas pela ordem política do Estado. 
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relacionado àquilo que está juridicamente fundamentado, consagrado pela lei ou reconhecido 

conforme o direito. O segundo significado está relacionado à equidade e à justiça, ao direito 

natural. A terceira acepção diz respeito àquilo que é justificável (pelo direito, pela razão e 

pelo bom senso). Os autores mencionam ainda o termo relacionado a uma instituição do 

século XVI (La légitime), que era destinada a proteger os herdeiros legítimos lhes 

assegurando uma parte do patrimônio. 

O Dicionário da Língua Portuguesa (BECHARA, 2011, p. 776) também ressalta a 

origem latina do vocábulo e apresenta as seguintes definições ao termo legítimo: (i) que está 

de acordo com a lei; (ii) que é verdadeiro, autêntico e genuíno; (iii) que está de acordo com o 

bom senso. 

Encontramos ainda o vocábulo “legítimo” associado ao adjetivo lindo, como destaca o 

filólogo Adriano da Gama  Kury: 

 

Contudo, o latim legitimu, a princípio termo jurídico (“legal, conforme as leis”), 

passou a significar “perfeito”, “excelente”, e nos deu, além da forma erudita 

legítimo, a evolutiva lídimo, a qual, por uma permuta de sons usual, deve ter tido a 

forma limido, que, com a queda, bastante comum do i seguinte à sílaba tônica, 

transformou-se em lim’do, e finalmente lindo. A evolução de sentido terá sido a 

seguinte: legítimo → puro → nobre de estirpe →perfeito → formoso (KURY, 2012, 

p. 200). 

 

 

Assim, a publicidade da figura 1 contribui para fazer circular o discurso sobre a 

legitimidade da língua francesa ensinada pela AF, instituição que representa a França no 

mundo. Consideramos que esse tipo de discurso é a parte visível de um iceberg, metáfora que 

empregamos para ilustrar, nesta pesquisa, o processo de construção de uma língua “legítima”, 

em particular, o francês. Seguindo essa metáfora, interessa-nos investigar a parte submersa, a 

saber: as ideologias, as representações, as normas e as políticas linguísticas que constituem a 

dinâmica desse processo. 

Na presente pesquisa, questionamos por que o conceito de legitimidade linguística 

encontra eco na sociedade brasileira, sabendo que essa ideia pode veicular o sentimento de 

insegurança linguística e de preconceitos, além de poder afetar negativamente o ensino e a 

formação de professores. Desse modo, traremos reflexões sobre as representações linguísticas 

e suas implicações no processo de ensino de uma LE.  

Como professores de francês língua estrangeira (FLE) e professores de estudantes de 

licenciatura em francês na disciplina de estágio supervisionado, não teríamos como nos furtar 

à tarefa de investigar nossa principal ferramenta de trabalho, a língua. A interação com 

licenciandos, futuros-professores de francês, motivou-nos a (re)pensar as representações que 
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circulam sobre as línguas hegemônicas, especialmente a “legítima” língua francesa. 

Acreditamos que quanto mais o futuro docente estiver consciente do uso social da língua, 

menos chance haverá para uma reprodução de uma visão estigmatizada ou cristalizada dela. 

A questão central de nosso trabalho é que o discurso em torno da “legitimidade” da LF 

está associado às referências linguísticas e culturais de um único país francófono, a França. 

Pressupomos ainda que esse discurso encontra seu lugar no Brasil, em decorrência das 

relações sociais estratificadas, bem como do apreço que a elite brasileira tem em relação aos 

sinais de distinção (BOURDIEU, 2017). 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar a construção ideológica do conceito de 

língua “legítima”.  

Como objetivos específicos, destacamos: 

- Relacionar o discurso sobre a língua “legítima” e as questões de insegurança 

linguística e glotofobia; 

- Verificar como o modelo cultural francês atuou na imagem da língua francesa no 

Brasil; 

- Investigar a abrangência da política linguística francesa como instrumento soft 

power; 

- Destacar a relevância do debate sobre a língua legítima e as atitudes normativas na 

formação docente de FLE. 

A escolha dessa temática está relacionada às discussões realizadas no Laboratório de 

Pesquisas em Contato Linguístico (LABPEC) e na linha História, Política e Contato 

Linguístico do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). O tema foi desenvolvido também no âmbito do laboratório 

PREFICS (Pôle de Recherche Francophonies, Interculturel, Communication, 

Sociolinguistique), coordenado pela Professora Gudrun Ledegen, na Universidade de Rennes, 

na França. No âmbito do Projeto de Internacionalização (CAPES-PrInt): “Multilinguismo, 

direitos linguísticos e desigualdade social” da Universidade Federal Fluminense, realizamos 

um estágio doutoral nesse laboratório, sob a supervisão do professor Philippe Blanchet.  

Organizamos esta pesquisa em sete capítulos. No primeiro capítulo de introdução, 

contextualizamos a questão central da tese e apresentamos os principais objetivos. 

No segundo capítulo, “Uma representação legítima, não por acaso”, a partir da 

representação cartográfica de Torres-García e de uma questão de vestibular da UERJ, 

exploramos as crenças e os valores de matriz eurocêntrica que estão subjacentes às 
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representações. Aproximamos mapas e línguas, dois instrumentos de poder, para refletirmos 

sobre o caráter monossêmico das representações e no significado das representações fora dos 

cânones. Recorremos às Epistemologias do Sul como possibilidade de se pensar o mundo sob 

outra perspectiva. Observamos as representações sociais como um espaço em que as crenças 

são elaboradas. E, em seguida, como se formam as representações linguísticas, uma 

representação social da língua.  

No terceiro capítulo, “Mito da língua legítima”, abordamos primeiramente a defesa da 

língua francesa e, a seguir, a metáfora de um iceberg para apresentar elementos que fazem 

parte da dinâmica da construção do mito da língua “legítima”. Observamos alguns marcos 

linguísticos que nos oferecem pistas de uma tradição purista construída historicamente de 

supervalorização da LF centrada em Paris. Ressaltamos a influência político-ideológica na 

oficialização e estandardização da língua francesa. Apresentamos a unificação linguística com 

a imposição da língua oficial, um dos legados da revolução francesa. Ressaltamos a devoção à 

língua standard, sagrada, símbolo de orgulho nacional e de pertencimento de uma nação 

única. Na segunda parte, baseados na metáfora do iceberg exploramos os elementos que estão 

abaixo da água, mas que são fundamentais para a construção do legítimo, a saber: as 

ideologias linguísticas, as normas, as representações e as políticas linguísticas. Entre os 

assuntos tratados, observamos duas consequências relacionadas à língua legítima: a 

insegurança linguística e a glotofobia. 

No quarto capítulo, “As relações históricas Brasil-França: o papel da língua francesa”, 

trazemos um olhar sobre o modelo cultural francês para entendermos o imaginário da língua 

“legítima”, a importação de ideias eurocêntricas no século XIX que servem como padrão para 

aceder a tão sonhada “civilidade”.  Exploramos os olhares estereotipados e míticos na relação 

Brasil-França por intermédio dos imigrantes ou dos viajantes. Ressaltamos que esse modelo 

contribuiu para as nossas narrativas históricas parecerem mais épicas. Destacamos a 

importância dos periódicos franceses editados e produzidos na capital do Império brasileiro, 

que deram visibilidade à língua francesa e serviram de interesse às duas nações. Abordamos a 

experiência colonial dos primeiros contatos linguísticos no Brasil quinhentista, ainda que de 

forma não historiográfica, para repensar o projeto civilizador por meio da língua e dos 

possíveis rastros epistêmicos. Além disso, esse contexto histórico colonial guarda algumas 

semelhanças com o modelo cultural francês de língua e de LF no Brasil. Observamos a 

inserção do ensino da LF em educação pública reservada para poucos, principalmente para a 
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elite carioca. Por fim, ressaltamos também o quanto a ideologia eurocêntrica está presente em 

nosso processo educativo.  

No quinto capítulo, “Política linguística e soft power. Um diálogo possível?”, 

discutimos o peso da dimensão cultural para a promoção da língua francesa ao longo da 

história. Temos por objetivo investigar a abrangência da relação entre a política linguística 

como instrumento de soft power. Procuramos evidenciar que nosso diálogo com as relações 

internacionais se estabelece pelo viés da glotopolítica. Consideramos que uma representação 

linguística favorável, além de ser importante à promoção das línguas, tem um papel 

estratégico à diplomacia cultural, um affaire d’État. Sobre a política cultural entre países, 

exploramos a relação assimétrica entre o Brasil e a França. Observamos ainda alguns 

instrumentos de soft power para a promoção da língua francesa. Por fim, repensamos na razão 

do discurso do legítimo encontrar espaço na sociedade brasileira. 

No sexto capítulo, “Práticas educacionais e representações”, abordamos a importância 

do papel glotopolítico do professor em não ser neutro diante de uma visão estigmatizada de 

língua. A forma como o “Outro” é representada pode ser percebida por meio das suas práticas 

pedagógicas. Compartilhamos o pensamento de alguns autores sobre uma abordagem de 

ensino plurilíngue para corroborar e desmistificar o mito da língua legítima e do nativo. 

No sétimo e último capítulo, fizemos uma conexão entre as seções mostrando os 

fins sociopolíticos em se privilegiar o mito do legítimo, observamos as consequências do 

poder de homogeneização linguística e cultural e, por fim, abordamos uma excelente prática 

educativa inclusiva.  

 



 

 

24 

 

  

2  UMA REPRESENTAÇÃO LEGÍTIMA, NÃO POR ACASO 

 

Vaincre le hasard mot pour mot. 

Stéphane Mallarmé. 

 

No presente capítulo, discutimos os fundamentos ideológicos que participam da 

constituição do ideal de língua legítima. Iniciamos a discussão relacionando dois instrumentos 

de poder, os mapas e as línguas, e mostramos que, apesar de suas especificidades, eles 

guardam relação entre si. Nosso objetivo é destacar as crenças, os valores e os interesses que 

normalmente estão subjacentes as suas representações.  

O mapa, produto final de uma representação cartográfica, é definido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística como a “representação no plano, normalmente em escala 

pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de toda a superfície 

(Planisfério ou Mapa Mundi), de uma parte (Mapas dos Continentes) (IBGE, 2021)”.  Ainda 

que em um primeiro momento pareça ser um vocábulo transparente, há nele uma opacidade, o 

que nos traz a chance de perceber “a presença do político, do simbólico, do ideológico, [...]” 

(ORLANDI 2001, p. 21). Por essa razão, o uso dos mapas não pertence apenas à área de 

geografia, mas a diferentes campos de estudo. 

De acordo com Raffestin:  

 

A cartografia moderna apareceu na Renascença. Seguiu, portanto, de perto o 

nascimento do Estado moderno. Muito rápido, se tornou um instrumento de poder e 

do “Poder”. Essa cartografia privilegiou uma "sintaxe" euclidiana que certamente 

não deixou de contribuir para modelar os comportamentos do poder (RAFFESTIN, 

1993, p. 145, grifo nosso). 

 

 

Assim, mesmo que uma representação cartográfica traga a ilusão de transparência, de 

neutralidade, ela está longe de ser considerada um objeto “natural”, pois trata-se de um 

produto submetido às relações de poder.  

Para Oliveira (2004), ainda que o mapa seja considerado uma forma de comunicação 

visual universalmente aceita, as suas representações cartográficas podem ser questionadas no 

que atine ao caráter técnico, artístico ou científico. Ou seja, o fato de estarmos acostumados à 

linguagem gráfica, aos contornos, às linhas, aos desenhos, às cores dos mapas, não significa 

que esses elementos sejam símbolos naturais e que suas informações não tenham sido 

socialmente construídas. 

De acordo com Harley, os mapas possuem um caráter textual: 
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Os mapas são textos no mesmo sentido que outros sistemas de signos não verbais, 

como pinturas, gravuras, teatro, cinema, televisão e música. [...] Eles possuem uma 

linguagem gráfica a ser decodificada. Eles são uma construção da realidade, imagens 

carregadas de intenções e consequências que podem ser estudadas nas sociedades de 

seu tempo. (HARLEY, 2005, p. 62, tradução nossa)9. 

 

 

Mais do que instrumentos para compreensão das coordenadas terrestres, eles são uma 

linguagem privilegiada de caráter político, histórico, social e econômico. Embora sejam 

objetos carregados de intenções, somos dependentes dessas “realidades” ou dessas 

representações para nos guiar ou interagir no mundo. Segundo Hall (2019, p. 31), essa 

dependência funciona como uma narrativa que “dá significado e importância à nossa 

monótona existência, conectando nossas vidas cotidianas com um destino nacional que 

preexiste a nós e continua existindo após nossa morte”. 

Harley também destaca que os mapas ajudavam a legitimar os espaços conquistados: 

 

Os geômetras marchavam ao lado dos soldados, elaborando primeiro os mapas para 

as missões de reconhecimento, depois com informações gerais, antes de fazê-los 

instrumento de pacificação, civilização e de exploração dessas colônias. Mas isto vai 

muito além da demarcação de fronteiras para submeter política e militarmente as 

populações. Os mapas prestam-se a legitimar a realidade da conquista e do império. 

Eles contribuem para criar mitos que ajudam a manter o status quo territorial. 

(HARLEY, 2009, p.5). 

 

 

 Os mapas serviram de recurso ao imperialismo europeu para demarcar espaços de 

posse e legitimar a expansão da política colonial frente a outros povos. Como instrumentos de 

poder simbólico, foram incorporados ao cotidiano e acabaram se naturalizando.  

Para Bourdieu, o poder simbólico significa: 

 

Constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de 

transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o 

mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido 

pela força (física ou econômica) [...] (BOURDIEU, 1989, p. 14). 

 

 

Dessa forma, o poder simbólico age quase como um poder encantador, mas ele só 

pode ser realizado com a cumplicidade dos atores envolvidos. Como bem lembra Anderson 

(2008, p. 15), “os mapas estabeleceram limites, demarcaram espaços e constituíram um novo 

discurso cartográfico capaz de provar a vetustez das unidades territoriais”. Ainda, de acordo 

 
9 No original: “Los mapas son textos em el mismo sentido en que lo son otros sistemas de signos no verbales 

como los cuadros, las impresiones, el teatro, el cine, la televisión y la música...Los mapas son un lenguaje 

gráfico que se debe decodificar. Son una construcción de la realidad, imágenes cargadas de intenciones y 

consecuencias que se pueden estudiar en las sociedades de su tempo”. 
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com o autor, o argumento da vetustez corresponderia a uma cilada para legitimar as 

dominações coloniais europeias. A respeito da expansão de poder e do favorecimento dos 

europeus, ele afirma que “os usurpadores estavam reconstruindo, sobretudo, em relação a 

outros europeus, a história da aquisição das novas posses” (ANDERSON, 2008, p. 241). 

Partindo do princípio de que as representações cartográficas são ancoradas e 

consolidadas por uma lógica eurocêntrica resultada de uma imposição cultural de países 

colonialistas, o que significaria questionar essas representações universalmente aceitas? 

Consideraremos dois exemplos para ilustrar esse questionamento: primeiramente, o “mapa 

invertido da América do Sul”, uma obra-prima realizada pelo artista uruguaio, Joaquim 

Torres-García, em 1941; e, em seguida, uma questão de vestibular para repensarmos os 

fundamentos ideológicos, crenças e interesses que subjazem às representações cartográficas 

fora dos cânones. 

 

Figura 2: Mapa invertido da América do Sul, Torres-García 
 

 

          Fonte: TORRES-GARCIA, 1941.  

 



 

 

27 

 

  

A representação cartográfica de Torres-García nos permite refletir sobre o monopólio 

das representações como fruto de influências eurocêntricas10. Ao utilizar um desenho 

assumidamente fora dos cânones das ciências cartográficas, o artista além de colocar em 

xeque a arbitrariedade na orientação do mapa da América do Sul, acaba propondo uma outra 

leitura de mundo com fronteiras epistêmicas e ontológicas diferentes nas relações Norte-Sul. 

Esse argumento é reforçado pelo excerto a seguir que acompanha a sua obra-prima: 

 

Tenho dito Escola do Sul porque, na realidade, nosso norte é o Sul. Não deve haver 

norte, para nós, senão por oposição ao nosso Sul. Por isso agora colocamos o mapa 

ao contrário, e então já temos uma justa ideia de nossa posição, e não como querem 

no resto do mundo[...] (GARCIA, 1941). 

 

 

Dessa maneira, Torres-García ressignifica o lugar da arte latino-americana frente ao 

conhecimento moderno-ocidental, revelando assim, uma releitura de narrativas com 

dimensões políticas importantes. Rajagopalan (2013, p. 34) afirma que “todo gesto de cunho 

político envolve uma questão de escolha - entre diferentes alternativas que se apresentam”. 

Ao fazer esse gesto, o artista se distancia do discurso colonialista que não apenas coloca a 

América do Sul no canto inferior esquerdo do mundo, como reforça o imaginário e a 

identidade da arte latino-americana, relegando-a uma condição subalterna e dependente.  

Assim, a defesa da “Escola do Sul”, ao mesmo tempo em que desequilibra uma 

narrativa hegemônica, reivindica o fortalecimento da identidade cultural a fim de que a arte 

seja livre de toda colonização epistemológica ou de dominação colonial europeia.  

O segundo exemplo que nos permite repensar a naturalização das representações é a 

questão de vestibular da prova de geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), em 2014:  

 

Os mapas são representações da superfície terrestre elaborados com base em 

critérios previamente convencionados. Observe o mapa a seguir, que difere da 

representação usual do Brasil. Considerando as normas da cartografia, indique se o 

mapa está corretamente elaborado e apresente uma justificativa para essa resposta 

(UERJ, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 
10 O eurocentrismo não dá nome a um local geográfico, mas à hegemonia de uma forma de pensar fundamentada 

no grego e no latim e nas seis línguas europeias e imperiais da modernidade; ou seja, modernidade/colonialidade 

(MIGNOLO, 2008, p. 301). 
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Figura 3: Questão UERJ 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: UERJ, 2019. 

 

Possivelmente, a falta de familiarização com a figura 3 pode causar um tipo de 

estranhamento, uma vez que foge do modelo convencional de representação cartográfica do 

Brasil. Entretanto, segundo as normas e os padrões oficiais do sistema cartográfico, o mapa 

está corretamente elaborado e isso se confirma pela posição da rosa dos ventos.  Vale salientar 

que, em termos astronômicos, não existe conceitos de “em cima” e “embaixo”, tudo depende 

do referencial, que no caso é o universo.  

Tanto a obra de Torres-García quanto a questão da prova confrontam as concepções de 

mapas difundidas usualmente e revelam o monopólio de projeção de matriz eurocêntrica. 

Projeção que marca uma estrutura assimétrica entre o Norte e o Sul. As duas representações, 

ao renunciarem o monopólio de perspectiva eurocêntrica, deixam subentendido que se 

desapegaram de um sistema de poder em que os colonizadores normalmente são colocados 

em posições superiores. Essa atitude corresponderia ao que Mignolo (2017, p. 20) chama de 

“sensibilidade de mundo”, isto é, reforça a importância de uma outra opção de saber, de viver 

e de pensar. Essa atitude postula a possibilidade de enxergar o mundo sob uma ótica diferente 

e alternativa. Ainda, de acordo com o autor, para que haja uma perspectiva distinta é preciso 

repensar ou derrubar fronteiras disciplinares. O que corresponde em desconectar de uma 

epistemologia dominante, etnocêntrica11 e ser “epistemicamente desobediente” (MIGNOLO, 

 
11 Etnocentrismo é uma visão do mundo com a qual tomamos nosso próprio grupo como centro de tudo, e os 

demais grupos são pensados e sentidos pelos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a 

existência (ROCHA, 1984, p.7). 
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2008, p. 323). Em nossa pesquisa, consideramos que isso equivale poder contestar o caráter 

monossêmico das representações, rever as imposições das narrativas eurocêntricas, além de 

refutar a ideologia da língua legítima e do monolinguismo linguístico e cultural. 

O autor defende que a possibilidade de imaginar um mundo que conviva com outros 

tipos de conhecimentos consiste em um projeto descolonial, “a opção descolonial é 

epistêmica, ou seja, ela se desvincula dos fundamentos genuínos dos conceitos ocidentais e da 

acumulação de conhecimento” (ibid, p. 290). 

Na perspectiva de pensarmos descolonialmente, recorremos às Epistemologias12 do 

Sul, formulada pelo sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (2009), por 

entendermos a importância de repensar as narrativas eurocêntricas para a construção de um 

conhecimento que sustenta “um pensamento alternativo ou pensamento descolonial”.  

 

2.1 Impacto das Epistemologias do Sul nos estudos sobre as representações 

 

Para Santos (2019), as fronteiras são muito mais que linhas divisórias geopolíticas, 

elas são feridas incuráveis e expostas de um mundo sem fronteiras. Elas são reveladoras de 

uma linha abissal, de um conhecimento muitas vezes considerado desprezível, desnecessário, 

logo imperceptível e ignorado pelas cosmovisões dominantes. As compreensões de mundo 

que sustentam o monopólio do conhecimento ocidental próprias de pensamentos 

eurocêntricos acabam gerando epistemicídios13. Ou seja, um desperdício de conhecimentos, 

de saberes e de culturas não apreendidos pela cultura europeia, branca e ocidental. 

A partir dessa consciência, Santos (2000, p. 197) nos convida a uma mudança de 

paradigmas: “o modo como imaginamos o real espacial pode vir a tornar-se matriz das 

referências com que imaginamos todos os demais aspectos da realidade”. No entanto, para 

que isso aconteça, faz-se necessário cruzar a linha abissal tomando posse de um saber 

comprometido com uma emancipação social.   

Nesse sentido, Santos (2009, p. 9) formula o conceito de “Epistemologias do Sul que 

se assenta em três orientações: aprender que existe o Sul, aprender a ir para o Sul, aprender a 

partir do Sul e com o Sul”. Embora o Sul, não se refira especificamente ao Sul geográfico, ele 

 
12 “Epistemologia é toda a noção ou ideia, refletida ou não sobre as condições do que conta como conhecimento 

válido” (SANTOS, 2009, p. 9). De nossa parte, recorremos às Epistemologias do Sul, principalmente por ela 

questionar o modelo eurocêntrico e acreditar que a justiça global passa pela justiça cognitiva. 
13 Perpetrado pelo Norte, foi quase sempre acompanhado pelo linguicídio, o S ul foi duplamente excluído do 

discurso: porque se supunha que ele não tinha nada a dizer e nada (nenhuma língua) com que o dissesse. 

(SANTOS, 2018, p. 122). 
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simboliza a metáfora do menosprezo, do inferiorizado e do silenciado pelo domínio capitalista 

e colonialista. Vale destacar que nessa concepção é possível haver um Norte no Sul, assim 

como é possível haver um Sul com o Norte dentro. 

Nunes corrobora com a transformação epistêmica proposta por Santos (2009) 

afirmando que: 

 

O projeto de uma epistemologia do Sul é indissociável de um contexto histórico em 

que emergem com particular visibilidade e vigor novos atores históricos no Sul 

global, sujeitos coletivos de outras formas de saber e de conhecimento que, a partir 

do cânone epistemológico ocidental, foram ignorados, silenciados, marginalizados, 

desqualificados ou simplesmente eliminados, vítimas de epistemicídios tantas vezes 

perpetrados em nome da Razão, das Luzes e do Progresso (NUNES, 2012, p. 225). 

 

 

Para as Epistemologias do Sul, a justiça global passa pela justiça cognitiva, quer dizer, 

faz-se necessário conhecer igualitariamente diferentes concepções de mundo, a do Norte e a 

do Sul. Enquanto houver um modelo eurocêntrico que se julgue a fonte de universalidade do 

pensamento, as Epistemologias do Sul servirão de resistência à memória pós-abissal. De 

acordo com Santos (2010, p. 51), “o pensamento pós-abissal parte da ideia de que a 

diversidade do mundo é inesgotável e continua desprovida de uma epistemologia adequada, 

de modo que a diversidade epistemológica do mundo está por ser construída”. 

A partir da década de 1990, um novo paradigma no conhecimento cartográfico se fez 

presente, a cartografia social. Enquanto a cartografia oficial tem como pressuposto ser rígida, 

ser estática e ser atribuição do Estado, com essa nova estratégia a confecção dos mapas passa 

a ser bastante flexível e dinâmica, o que não corresponde a um mapeamento qualquer, muito 

pelo contrário, ela abarca um potencial para a diversidade epistemológica, pois é construída 

conjuntamente por agentes sociais14, isto é, por quem de fato conhece não apenas o espaço 

geográfico, mas o espaço informacional.  

Para Turriani15, a cartografia social: 

 

Visa favorecer a reflexão sobre a conjuntura local desde a perspectiva da própria 

comunidade, levando em consideração desde aspectos macro a aspectos micro, 

assim como aspectos objetivos e subjetivos do grupo com o qual se trabalha 

(TURRIANI, 2015, p. 2). 

 

O foco da cartografia social é conscientizar, instrumentalizar, impulsionar à descoberta 

das identidades coletivas e motivar agentes de mudança. Trata-se de uma iniciativa com 

 
14 Alguns exemplos de agentes cartográficos: MUNDOGEO, 2010; CC, 2021.  

15 Anna Turriani desenvolve há 15 anos uma metodologia de ensino das danças fundamentada na educação 

somática e pautada nas lutas descoloniais por equidade.  
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procedimentos metodológicos próprios que tem contribuído como uma estratégia de luta 

política.   

Raffestin (1993, p. 53-54) salienta que, sendo “toda relação um lugar de poder, isso 

significa que o poder está ligado muito intimamente à manipulação dos fluxos que atravessam 

e desligam relação, a saber, a energia e a informação”. Nesse sentido, a linguagem da 

cartografia social é resultado de uma seleção subjetiva que revela o contexto real de vivência 

que se deseja refletir, retirando muitos cidadãos “sem história” e “sem lugar” da invisibilidade 

social expressando uma nova cosmovisão. 
 

A abertura ao mapeamento participativo configura a autorrepresentação dos territórios 

e de sua legitimação na cidade. Ou seja, os agentes sociais passam a compor uma narrativa 

própria, participam da representação e não apenas aguardam ser representados. Segundo 

Escobar (2020, p. 55), para alguns povos, por exemplo, “os territórios não são nada inertes”, o 

povo faz parte do que é o território. Assim, a cartografia social torna-se uma ferramenta 

metodológica e inclusiva, pois quando o mapeamento colaborativo acontece, há a 

compreensão e a apropriação do espaço, consequentemente muda-se a forma de se relacionar 

e atuar sobre ele.  

A própria dinâmica da cartografia social tem contribuído para a “ressemantização do 

termo ‘cartografia’, atualmente em jogo” (ACSELRAD, 2013, p. 16). Desse modo, o 

conhecimento e a apropriação do espaço fazem com que o indivíduo passe a existir no sentido 

ontológico. Em outras palavras, a existência do grupo se deve pela própria consciência da 

existência do território. Se antes os indivíduos estavam invisíveis, este apoderamento os 

levará a fazer questionamentos e a experimentar criticamente o território, forjando-os para as 

muitas lutas sociais e aumentando sua autoestima.  

A cartografia social, por ser uma metodologia de intervenção comunitária, pode ser 

considerada uma ferramenta de resistência epistêmica e política, visto que tem procurado 

desmanchar fronteiras se desconectando de uma epistemologia dominante. Olhamos para a 

nossa pesquisa com um movimento de resistência aos fundamentos ideológicos que 

participam da construção do ideal de língua legítima. Voltaremos a esse assunto um pouco 

mais adiante, por ora, precisamos compreender o valor das representações, como elas são 

formadas ou como funcionam as representações sociais, para, posteriormente, 

compreendermos as representações linguísticas. 
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2.2 O que quer dizer (re)presentar?   

 

Nesta seção, veremos a etimologia do verbo “representar” e alguns valores que estão 

implícitos a sua utilização. Em seguida, observaremos como funciona a representação social. 

Segundo o dicionário Le Littré (1875, p. 318), “representar” vem do latim 

repraesentare e significa apresentar novamente, expor, exibir na frente dos olhos, refletir a 

imagem do objeto. Furetière (1690) assinala que é a imagem que nos traz de volta à ideia e 

memória dos objetos ausentes, e os retrata como eles são. De modo geral, as explicações 

acerca do conceito de representação têm em comum fazer parecer presente algo que está 

faltando. 

Nesta mesma direção, o filósofo e historiador Marin (2005, p. 72) afirma que há um 

vazio a ser preenchido, o qual ele chama de primeiro efeito da representação, fingir ou 

imaginar que o ausente está aqui e agora (como se). Não se trata da presença em si, porém do 

efeito dessa presença. Também não é o mesmo, mas o que se põe no lugar de, logo tudo 

acontece como se fosse o próprio e ocasionalmente melhor do que o mesmo. Ainda, segundo 

Marin, a representação tem o efeito de um duplo poder, tanto pela força imaginária quanto a 

do próprio sujeito que se acha investido de legitimidade para transmitir o que se propõe. 

Para evidenciar a influência ou a força da imagem como representação, Marin (2005, 

p. 364) afirmou que “representar é colocar uma força em sinais, sejam os guardas e tambores 

do rei ou os embaixadores do príncipe; poder é mostrar esses sinais, fazê-los ser vistos como 

sinais”. Dessa forma, ele chamou a atenção para a “associação” existente entre o poder e as 

representações. Essa força da qual Marin faz referência, nos remete ao poder simbólico 

mencionado anteriormente, que necessita da cumplicidade dos atores que interagem entre si. 

 Em outras palavras, esse poder invisível de dominação não está na ordem da força 

física, mas do imaginário, do conhecimento e da lealdade. A eficácia desse discurso 

impositivo depende de “fazer ver e fazer crer” (BOURDIEU, 1989, p. 14).  

Finalmente, Marin (2005, p. 85) afirma que todo poder é fundamentalmente narcisista 

e que a representação é, por assim dizer, tanto o instrumento quanto o fetiche deste 

narcisismo. O poder reforça os traços narcísicos, haja vista colocar em evidência os interesses 

próprios, a autossuficiência e avidez pela superioridade. Dessa maneira, se consideramos que 

o poder narcísico é intrínseco às representações, podemos considerá-las instrumentos de 

fetiche, porque constroem realidades em si e para si, isto é, a autoimagem passa a ser 

supervalorizada em uma espécie de autoadoração.  
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Para compreendermos mais adiante como as representações linguísticas podem ser 

consideradas uma forma de representação social e servem de ponte entre o mundo individual 

e o mundo social, compartilharemos a teoria das representações de Serge Moscovici. 

 

2.2.1 Representação social 

 

Em 1961, Serge Moscovici, um psicólogo romeno radicado na França, introduziu o 

conceito de representação social (RS) em sua obra La psychanalyse, son image et son public, 

que impactou especialmente as áreas das ciências sociais e humanas. Moscovici retomou e 

reformulou o conceito de “representação coletiva16”, desenvolvido por Durkheim em finais do 

século XIX. Moscovici interessado em compreender como um grupo de indivíduos partilhava 

ideias ou códigos que lhes possibilitava a comunicação, defendeu a relação entre o individual 

e o social, substituindo o termo coletivo por social.  

Para Moscovici: 

 

Toda representação é composta de figuras e de expressões socializadas. 

Conjuntamente, uma representação social é a organização de imagens e linguagem, 

porque ela realça e simboliza atos e situações que nos são e que nos tornam 

comuns. Encarada de modo passivo, ela é compreendida a título de reflexo, na 

consciência individual ou coletiva, de um projeto, de um feixe de ideias que lhe são 

exteriores. A analogia com uma fotografia captada e alojada no cérebro é 

fascinante; a delicadeza de uma representação é, por conseguinte, comparada ao 

grau de definição e nitidez ótica de uma imagem. É nesse sentido que nos referimos, 

frequentemente, à representação (imagem) do espaço, da cidade, da mulher, da 

criança, da ciência, do cientista, e assim por diante (MOSCOVICI, 1978, p. 25, grifo 

nosso). 

 
 

A referência a uma fotografia instalada no cérebro não significa uma cópia ou uma 

imagem estática. Ela está na mente da pessoa, contudo não é a representação de uma única 

pessoa, para chamarmos de RS ela precisa produzir conhecimento. Essa produção remodela e 

exprime a subjetividade do sujeito em relação ao modo como ele se relaciona e interage com 

o universo externo (objetos, atos e situações). Assim, as representações permitem entender 

“não só o objeto, mas também o sujeito que as representa” (GUARESCHI, 2000, p. 38). 

Moscovici (2003) esclarece que as “redes” de ideias, imagens e metáforas que 

compõem as representações sociais não são uma espécie de depositário. O autor também 

 
16 Representações coletivas [...] são exteriores com relação às individuais, é porque não derivam dos indivíduos 

considerados isoladamente, mas de sua cooperação, o que é bastante diferente. Naturalmente na elaboração do 

resultado comum, cada qual traz a sua quota-parte; mas os sentimentos privados apenas se tornam sociais pela 

sua combinação, sob a ação de forças sui generis, que a associação desenvolve; em consequência dessas 

combinações e das alterações mútuas que delas decorrem, eles se transformam em outra coisa (DURKHEIM, 

1970, p. 39). 
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destaca que conhecimentos e crenças têm sua origem por meio da interatividade. O autor 

compartilha uma analogia proposta por Durkheim sobre a adoração de religiosos a animais ou 

plantas, que explica o poder das crenças e das representações. Para Moscovici (2003, p. 178), 

essa experiência é suficiente para “ilustrar o sentido em que representações latentes são 

expressas através de conteúdos mentais e comportamentos simbólicos”. Ainda que algumas 

pessoas fora desse contexto achem toda essa situação uma fantasia ou irracionalidade, esses 

símbolos farão sentido para um grupo envolvido.  

Moscovici complementa que: 

 

É sobre estes símbolos que as pessoas pensam, é face a face com os símbolos que 

as pessoas se orientam, como nós fazemos quando diante da bandeira ou da chama 

do Arco do Triunfo. Do mesmo modo, condutas rituais têm, como sua finalidade 

concreta, não tanto fazer chover ou prantear uma morte, mas manter a comunidade, 

revigorar o sentido de pertencer a um grupo, inflamar crença e fé (ibid, p. 177-178, 

grifo nosso). 

 

 

O grupo se reconhece por intermédio do ritual, pois os saberes partilhados sobre as 

plantas e os animais fazem parte da realidade social daquele grupo. Essas crenças “têm algo a 

nos ensinar sobre a maneira como as pessoas pensam e o que as pessoas pensam” (ibid., p. 

168). Ou, ademais, como destaca Abric (1994, p. 12), um dos discípulos de Moscovici, “um 

objeto não existe em si mesmo, ele existe para um indivíduo ou para um grupo e em relação a 

eles. É, portanto, a relação sujeito-objeto que determina o objeto em si”.   

Ainda a esse respeito Moscovici declara que: 

 

Atrás dessas ilusões, rituais ou emoções existem representações coletivas que são 

partilhadas e transmitidas de geração a outra sem que mudem. A impressão é 

confirmada e fortificada quando nos damos conta de que, através de totens e rituais, 

a sociedade celebra o culto de si mesma, através de divindades interpostas 

(MOSCOVICI, 2003, p. 178, grifo nosso). 

 

 

O culto que a sociedade faz de si mesma é efeito do que Marin (2005) afirmou sobre o 

caráter narcísico das representações. Desse modo, as representações de símbolos, como a 

língua, a literatura e seus mitos fundadores são carregadas de marcas identitárias que passam a 

ser costuradas e forjadas como memória nacional coletiva. 

Outrossim, de acordo com Moscovici: 

 

[...] à medida que cada sociedade, por mais primitiva que seja, divide e classifica 

seus membros, ela tende também, necessariamente, a classificar seres animados ou 

inanimados de acordo com os mesmos critérios (MOSCOVICI, 2003, p. 179). 
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Por que representações são partilhadas e transmitidas de geração a outra sem que 

mudem? Qual a relação entre a distinção de objetos e a distinção social? Voltaremos a esses 

dois questionamentos em capítulos mais adiante, a fim de discuti-los na perspectiva 

glotopolítica17 a que nos filiamos.  

Moscovici argumenta o seu objetivo com as representações sociais: 

 

A motivação para a elaboração de representações sociais não é, pois, uma procura 

por um acordo entre nossas ideias e a realidade de uma ordem introduzida no caos 

do fenômeno, ou para simplificar um mundo complexo, mas a tentativa de construir 

uma ponte entre o estranho e o familiar; e isso à medida que o estranho 

pressuponha uma falta de comunicação dentro do grupo, em relação ao mundo, que 

produz um curto-circuito na corrente de intercâmbios e tira do lugar as referências 

da linguagem (MOSCOVICI, 2003, p. 207, grifo nosso). 

 

 

Para que ocorra essa familiarização, dois processos permitem compreender como atua 

o compartilhamento dos saberes comum e se transforma em representação social, são eles: a 

objetivação e a ancoragem. O processo de ancoragem corresponde em tornar o estranho mais 

familiar. Normalmente, corresponde a fazermos juízo de valor de uma ideia, de um objeto ou 

de uma pessoa, para então categorizá-lo, “classificar e dar nomes a alguma coisa. Coisas que 

não são classificadas e que não possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo 

tempo ameaçadoras” (ibid., p. 71). Ao dar nome, ao categorizar, torna-se familiar o que até 

então era ignorado.  

A objetivação significa “transformar algo abstrato em algo quase concreto, transferir o 

que está na mente em algo que exista no mundo físico” (ibid., p. 61).  Ou seja, algo que passe 

a fazer parte da realidade e passe a se tornar visível.  Um dos exemplos que Moscovici deu 

para a objetivação foi o da religião. Ao fazermos referência a Deus (como Pai) nós o 

comparamos com a imagem conhecida (pai). 

Guareschi sintetiza o que seriam afinal as RS: 

 

[...] as RS procuram ocupar um espaço específico, e podem ser compreendidas como 

um conhecimento do senso comum, socialmente construído e socialmente 

partilhado, que se vê nas mentes das pessoas e na mídia, nos bares e nas esquinas, 

nos comentários das rádios e TVs. São um conhecimento, mas diferente do 

conhecimento científico, que é reificado e fundamentalmente cognitivo 

(GUARESCHI, 2000, p. 38). 

 
 

 
17  Segundo Guespin e Marcellesi (1986, p. 5) a glotopolítica engloba “todos os fatos da linguagem onde a ação 

da sociedade toma a forma de política”.   
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RS são, portanto, saberes sociais que são alimentados na sociedade e que se perpetuam 

por meio das interações. Esses conhecimentos viabilizam a compreensão e a comunicação. As 

RS constituem o espaço em que as crenças são elaboradas, daí a importância das RS para o 

nosso próximo tema, as representações linguísticas (RL). 

 

2.2.2 Representações linguísticas 

 

Em virtude da polissemia do vocábulo representação e por ser um conceito 

extradisciplinar muitas vezes é aproximado de outras definições, tais como: imaginários, 

crenças ou estereótipos. Mesmo dentro da sociolinguística as representações possuem 

diferentes abordagens e enfoques, citamos pelo menos três exemplos: Labov (2006) coloca 

em destaque a imagem linguística coletiva insistindo sobre a insegurança linguística, assim 

como o impacto deste sentimento em relação às práticas linguísticas dos locutores e a 

qualidade da língua ou das línguas empregadas; Calvet (1999) amplia a noção laboviana, uma 

vez que as RL podem ou não causar segurança em vários domínios: forma, status, imagem e 

função de identidade dos idiomas. “Do lado das representações está a forma como os oradores 

pensam as práticas, na forma como se situam em relação a outros oradores, a outras práticas, a 

forma como situam a sua língua em relação às outras línguas presentes” (CALVET, 1999, 

p.158); Houdebine (2015) associa as representações ao termo imaginário, por duas razões: por 

um lado, por descrever a fantasia de uma língua ideal, por outro, por permitir evitar o uso do 

termo ideologia. Assim, representações são “construções, em outras palavras, ficções. Esta 

forma de ver as coisas tem se estabelecido cada vez mais, o que mais tarde levará ao termo 

imaginário”18 (ibid., p. 7, tradução nossa). 

Concordamos com o conceito de RL desenvolvido por Cécile Petitjean, que insiste 

sobre o caráter dinâmico das representações: 

 
Uma representação social da língua remete a um conjunto de conhecimentos não-

científicos, socialmente elaborados e compartilhados, fundamentalmente de natureza 

interativa e discursiva, dispondo de um grau maior ou menor de julgamento e 

fixação, e permitindo que o(s) locutor(es) elabore(m) uma construção comum da 

realidade linguística, ou seja, da(s) língua(s) do comunidade ou da(s) língua(s) das 

comunidades exógenas, e para administrar suas atividades “linguageiras” dentro 

desta interpretação comum da realidade linguística (PETITJEAN, 2009, p. 67, 

tradução nossa)19. 

 
18 No original: "[...]des représentations, constructions autrement dit des fictions. Cette façon de voir s’est 

affirmée de plus en plus, qui conduira ultérieurement au terme d’imaginaire". 
19 No original: "Une représentation sociale de la langue renvoie à um ensemble de connaissances non 

scientifiques, socialement élaborées et partagées, fondamentalement interactives et de nature discursives, 

disposant d’un degré plus ou moins élevé de jugement et de figement, et permettant au(x) locuteur(s) d’élaborer 
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Esse conjunto de conhecimentos não científicos são socialmente elaborados e estão em 

construção porque interagem com as transformações vivenciadas no contexto social. O caráter 

dinâmico das representações linguísticas ocorre pela constante negociação dos interagentes 

sociais. O sujeito se apropria das representações como se elas existissem a partir dele, como 

se, de fato, possuísse liberdade em suas escolhas, quando podem estar retomando sentidos 

preexistentes.  O surgimento desses conteúdos acontece no campo discursivo. Sendo assim, 

pode-se dizer que o campo discursivo é um local onde as relações de hegemonia se 

manifestam, onde os mitos podem criar forma e as representações são construídas 

(OLIVEIRA, 2010). 

Petitjean (2009) comenta sobre as práticas linguageiras como uma prática social. 

Assim, há por um lado uma representação social da língua e, por outro, uma representação na 

língua. Desse modo, não se trata mais de falar de RL ou de RS das línguas, mas de RS das 

práticas linguageiras.  

Charlot explica que: 

 

Pelo fato de a prática linguageira ser social, ela é estruturada por normas que variam 

conforme os meios sociais. Todavia, seria um erro reduzir a análise das práticas 

linguageiras à questão da normalização social. Primeiramente, o sujeito investe sua 

própria subjetividade nas situações sociais e, nas práticas linguageiras, ele entra 

nelas com toda sua história. Em segundo lugar, por mais social que seja, uma prática 

linguageira envolve também certa postura do sujeito, certa relação com a 

linguagem - relação essa que varia conforme as especificidades das práticas 

linguageiras (CHARLOT, 2000, grifo nosso). 

 

 

Por isso as representações guiam o modo pelo qual nomeamos e definimos os 

diferentes aspectos da realidade cotidiana, tendo um efeito sobre nossas tomadas de decisões. 

A circulação das representações se dá por intermédio de diferentes fatores, dentre eles, os 

recursos midiáticos.  

Para Petitjean: 

 

A representação linguística aparece como uma representação social verbalizada [...] 

ela se organiza de maneira coerente em torno de um princípio comum que aparece 

na característica fundamentalmente interativa da representação linguística 

(PETITJEAN, 2009, p. 44).  

 

 

 
une construction commune de la réalité linguistique, c’est-à-dire de la ou des langues de la communauté ou de la 

ou des langues des communautés exogènes, et de gérer leurs activités langagières au sein de cette interprétation 

commune de la réalité linguistique”. 



 

 

38 

 

  

A própria língua constitui um espaço construído e reconstruído pelos atores sociais, 

por isso a maneira como nós a concebemos irá impactar nossas práticas sociais. A língua 

permite que os indivíduos se reconheçam como pertencentes a uma mesma realidade 

conforme o exemplo que compartilhamos sobre os adoradores de plantas e animais. A 

realidade é aquela que foi cartografada ou melhor representada. 

Para Petitjean (2009), a ênfase é colocada sobre o caráter intrinsecamente heterogêneo 

das representações: o objetivo não é identificá-las como entidades estáticas e reificadas, 

externas às práticas dos sujeitos, mas insistir no fato de que elas existem apenas por meio de 

suas circulações. Essas interações trazem a possibilidade de atualizar as RL que a sociedade 

costuma partilhar. Isso não significa defender que cada interação criará uma representação, 

porém dá chance de rever normas ou sensos comuns que de tão naturalizados parecem 

cristalizados e no decorrer da história deram lugar a distorções e criaram estereótipos. 

Nosso objetivo será discutir as representações linguísticas sob o enfoque das 

ideologias linguísticas, uma vez que “esse tipo de crença afeta o modo como pensam [os 

falantes] sua própria língua” (MILROY, 2011, p.49). 

 

2.3 Considerações parciais 

 

O próprio título “representação legítima, não por acaso” já oferece pistas sobre o nosso 

objetivo que foi o de destacar que, embora à primeira vista as representações possam parecer 

transparentes, há interesses político-ideológicos muitas vezes não explícitos e oriundos de 

uma lógica eurocêntrica de mundo. 

Observamos similaridades entre os mapas e as línguas, mas talvez o mais importante 

seja lembrar que ambos são construtos históricos, culturais, sociais, políticos e ideológicos e 

que, dependendo de suas representações, podem acabar veiculando a ideia de opressão e de 

dominação colonial. Seus significados não estão ancorados neles mesmos, como dizia 

Saussure (1975, p. 15), “o ponto de vista cria o objeto”. Assim, a maneira como nós 

concebemos ou representamos, as línguas e os mapas podem de alguma forma ressoar em 

nossas práticas sociais.  

Percebemos que Torres-García (1941) com seu mapa invertido defende a possibilidade 

de um novo caminho para uma arte efetivamente sul-americana. O que nos permite inferir que 

esse gesto de mudança pode de certa forma elevar a autoestima de uma região acostumada a 

estar na periferia do Ocidente.  
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Toda a reflexão sobre o monopólio epistemológico da cartografia social ou o silêncio 

prescrito por ela nos remete, por exemplo a uma concepção essencialista de língua descrita 

por Klinkenberg (2001). Neste tipo de concepção a língua passa a ser vista de duas formas:  a 

primeira, corresponde a sua unidade e a existência do mito de uma língua única. Na realidade, 

o autor defende a diversidade da língua, assim como não existe um único francês, também não 

existe um espanhol, um alemão. O que existe é uma pluralidade de francês, espanhol e 

alemão. Esse tipo de discurso torna as consciências monolíticas, voltaremos a esse assunto 

posteriormente; A segunda forma é que a LF tem uma especificidade chamada 

misteriosamente de génie, um “espírito inabalável, escondido em um Santo dos Santos ao 

qual somente alguns sumos sacerdotes teriam acesso” (ibid, p. 4)20 

Da mesma que os geômetras marchavam ao lado dos soldados para a elaboração de 

mapas e para assim garantir por escrito os territórios que tinham se apropriado, as línguas que 

tinham suas letras impressas constituíam o “embrião da comunidade nacionalmente 

imaginada” (ANDERSON, 2008, p. 80). Ainda, nos termos do autor, por meio da imprensa, 

as línguas impressas nacionais ganhavam um verniz resistente. 

Quando sinalizamos que a cartografia social permite que o indivíduo se aproprie do 

território e passe a existir no sentido ontológico, recordamo-nos que a língua também foi 

utilizada como símbolo de pertencimento na formação de uma consciência nacional.   

Em suma, mesmo tendo consciência que os mapas são objetos imaginados, repletos de 

intenções política, histórica, social, econômica e social, ainda assim somos dependentes 

dessas “realidades”. O mesmo acontece com as representações linguísticas, como veremos no 

próximo capítulo. O modo como uma nação concebe sua língua e a representa acaba sendo 

evidenciado em suas políticas linguísticas. Para melhor compreendermos o mito da língua 

francesa “legítima” e os elementos que o fundamentam, passamos agora a sua desmitificação. 

 
20 No original: "Génie irréductible, caché dans un Saint des Saints auquel seuls auraient accès certains grand 

prêtres". 
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3 MITO DA LÍNGUA LEGÍTIMA 

 

La langue est en danger, la patrie est en danger! 

Jo Arditty et Philippe Blanchet. 

 

Neste capítulo, abordamos a defesa da língua francesa, em especial, os elementos que 

participam da criação do mito da língua “legítima”. Consideramos, como Meschonnic (1997, p. 

53, tradução nossa), que “a língua, além de ser o teatro de uma política, é a cortina que a 

impede de ser vista, que esconde outros interesses além daqueles que são exibidos por ela21”, 

por isso o modo como a língua é representado não pode ser visto como uma ocorrência 

fortuita e nem tão pouco casual. Veremos ao longo da pesquisa a referência à língua como 

instrumento de poder e a serviço daqueles que ocupam o poder sociopolítico. 

A questão da defesa e da promoção da língua faz parte das políticas da França, mesmo 

antes da formação dos Estados-Nação. Arditty e Blanchet (2008) afirmam que a “defesa” do 

francês se constitui em pelo menos dois aspectos: defesa contra outra língua e defesa contra 

“mau uso” e, consequentemente, contra os maus usuários. De acordo com os autores, essa 

postura vem de tempos remotos, dos “Serments de Strasbourg às denúncias de globish22”. 

Sob o ponto de vista da linguística histórica, o primeiro marco destacado pelos 

linguistas foi o juramento de Strasbourg, uma das primeiras atestações da existência de uma 

língua românica na Frância Ocidental23 ou ainda do francês antigo. Luís, o primeiro monarca 

da Frância Oriental, conhecido como o Germânico, e seu meio-irmão Carlos, o Calvo, netos 

do imperador Carlos Magno, falecido em 814, fizeram, em 14 de fevereiro de 842, uma 

aliança em uma disputa de herança de reinos contra o irmão Lotário, declarando-o incapaz ao 

trono imperial.  

Para garantir a compreensão dos acordos selados entre o Reino Franco Ocidental e o 

Reino Franco Oriental, os irmãos prestaram um juramento na praça do mercado, em 

Strasbourg, nas línguas vernaculares românica e tedesca, que originaram mais tarde as línguas 

francesa e alemã. Esse episódio é um indicativo da paisagem linguística da época, uma vez 

que o latim, língua oficial da igreja e do Poder, reservada aos documentos oficiais, fora 

substituída pelas línguas ditas “vulgares”, ou seja, por aquelas que a maioria das pessoas 

entenderia, principalmente os soldados concernidos. Esse documento político ratifica não 

 
21 No original: « La langue, em même temps qu’elle est le théâtre d’une politique, est le rideau qui empêche de la 

voir, qui cache d’autres intérêts que ceux qu’on affiche pour la langue". 
22  Uma forma reduzida do inglês com um propósito pragmático e mercantil (ARDITTY; BLANCHET, 2018). 
23 A Frância Ocidental ou o Reino dos Francos Ocidentais corresponde à parte ocidental do Império Carolíngio, 

habitada e governada pelos francos germânicos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs,_o_Germ%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs,_o_Germ%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_II_de_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Carol%C3%ADngio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A2nicos
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apenas a tentativa da fidelidade ao nascimento das línguas faladas (francesa e alemã), mas 

principalmente revelam uma divisão linguística que corrobora para uma divisão política. 

Nos séculos posteriores, as línguas vulgares irão compor múltiplos territórios 

revelando a diversidade linguística da Europa. A França, que também continuava dividida em 

vários distritos independentes, encontrava-se em um ambiente bastante diglóssico24, pois os 

falantes comunicavam-se por meio das línguas regionais ou dos chamados patois. Arditty e 

Blanchet (2008) destacam que o próprio significado da palavra patois25 já exprime uma 

conotação colonialista e pejorativa em comparação à palavra língua. Esse termo foi mais uma 

designação depreciativa política do que linguística, vez que estabelecia uma comparação de 

inferioridade, marginalizando-a.  

Outro marco ocorreu em 1539, quando o rei François I promulgou o Ordonnance de 

Villers-Cotterêts26 impondo o françois como língua administrativa e judiciária em todo o 

reino da França. A partir dessa decisão, os processos e as decisões jurídicas de toda a França 

passaram a ser feitos nessa língua, pois ela teria uma linguagem “mais clara, mais moderna, 

mais inteligível e mais francês” (ELOY, 2019, p. 93). Os registros oficiais de nascimento, 

morte ou batismo também não seriam mais feitos em latim. Convém lembrar que nesta época 

de Renascimento humanístico, o latim era ensinado na corte, nas ordens religiosas e nos 

colégios humanísticos, ao lado do francês. Não houve um abandono do latim e do grego, até o 

século XVIII, por conta da educação humanística na Europa. 

Além desse decreto elevar o status do françois da Île-de-France em detrimento às 

outras línguas regionais, essa unificação linguística diminuiria a influência da igreja católica, 

uma vez que o latim era dominado sobretudo pela esfera eclesiástica e pela aristocracia. 

Boulard (1999) salienta que esse decreto não se refere nem ao reconhecimento nem à 

oficialização de uma língua periférica, porém serviu para dar destaque aos princípios de 

clareza da língua francesa, ideologia linguística que será bastante explorada posteriormente.  

Sob o pretexto de que com esta nova língua administrativa oficial tudo estaria mais claro, 

manifesta-se com isso não apenas o centralismo linguístico, mas, em especial, o centralismo 

monárquico. 

 
24  Segundo Klinkenberg (1999, p. 60), “a diglossia refere-se a uma situação social em que várias variedades 

estão presentes e organizadas de tal forma que se pode atribuir uma função ou funções específicas a cada uma 

dessas variedades”. 
25 De acordo com o dicionário Nouveau Petit Robert (1996, p. 1610), patois corresponde a um falar local, dialeto 

utilizado frequentemente por camponeses cuja cultura, nível de civilização são julgados como inferiores. Ou 

ainda como uma língua especial (considerada como incorreta ou incompreensível).  
26 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Edit_Villers-Cotterets-complt.htm 

 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Edit_Villers-Cotterets-complt.htm
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Assim, para Boulard o que está em jogo é muito mais do que a defesa de uma língua: 

 

O que a realeza impõe com sua língua é um pensamento específico, um estado de 

espírito, e a verdadeira centralização consiste talvez menos na substituição de uma 

língua por outra do que na inculcação dos modelos que ela veicula [...] Sob um 

pretexto legítimo - o bem público - para manter a ignorância da ação que empreende, 

a realeza procura controlar e monopolizar o domínio estratégico da época, ou seja, a 

justiça (BOULARD, 1999, p. 67, grifo e tradução nossos)27. 

 

 

Ainda, de acordo com o autor, a língua se tornou um instrumento de inculcação, de 

controle político que se desenvolveu com a monarquia. Mais importante do que a unificação 

linguística está a defesa de uma estrutura social e as intervenções políticas. É importante 

salientar que os contemporâneos do século XVI não tinham consciência de que se tratava de 

uma língua oficial de Estado, mas de uma ordem do poder real, poder esse de origem divina. 

A influência da igreja permaneceu ativa até o século XVIII, no Antigo Regime.  

Dez anos mais tarde, em 1549, o poeta Joachim du Bellay28 publicou o manifesto La 

défense et illustration de la langue française em que expôs as ideias adotadas por um grupo 

de poetas29 em um movimento que ficou conhecido como La Pléiade30. Os poetas que 

participavam desse movimento reivindicavam que a língua francesa não deveria ser chamada 

de “bárbara” ou mesmo “vulgar” e que ela era tão rica quanto o grego e o latim. 

Como pode ser observado pelo excerto do manifesto no capítulo III: 

 

Assim, se os Gregos e os Romanos, mais diligentes à cultura de suas línguas do que 

nós somos com a nossa, não puderam achar naquelas, senão com grande trabalho e 

indústria, nem graça, nem número, nem finalmente nenhuma eloquência, nós 

devemos nos maravilhar, se nossa vulgata é tão rica como ela poderá ser, e daí tomar 

a ocasião de menosprezá-lo como uma coisa vil, e de pequeno preço (DU BELLAY, 

1936, tradução nossa)31. 

 

 

 
27  No original: "Ce que la royauté impose avec sa langue, c’est une pensée spécifique, un état d’esprit et la 

véritable centralisation consiste peut-être moins dans la substituition d’une langue à une autre dans l’inculcation 

des modèles qu’elle véhicule [...] Sous um pretexte legitime- le bien public – propre à entretenir la 

méconnaissance de l’action qu’elle entreprend, la royauté cherche à maîtriser et à monopoliser le domaine 

stratégiqye de l’époque, c’est-à-dire la justice". Disponível em: <www.jstor.org/stable/40956292>. Acesso em :  
28 Joachim du Bellay (1522-1560) foi um poeta francês, membro de um grupo de outros poetas que primeiro foi 

conhecido como La Brigada e depois como La Pléiade. 
29 Pierre de Ronsard, Jean-Antoine de Baïf, Rémy Belleau, Étienne Jodelle, Pontus de Tyard e Jean Dorat. 
30 Este movimento defendia a língua francesa como um tipo de herança das língua latina e grega no que se refere 

a sua racionalidade e perfeição de estrutura. 
31 No original : "Donc si les Grecs et Romains, plus diligents à la culture de leurs langues que nous à celle de la 

nôtre, n'ont pu trouver en icelles, sinon avec grand labeur et industrie, ni grâce, ni nombre, ni finalement aucune 

éloquence, nous devons nous émerveiller, si notre vulgaire n'est si riche comme il pourra bien être, et de là 

prendre occasion de le mépriser comme chose vile, et de petit prix". Disponível em: 

<https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Du_Bellay.htm>. Acesso em: 15 março 2020. 
 

http://www.jstor.org/stable/40956292
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Ronsard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Antoine_de_Ba%C3%AFf
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9my_Belleau
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Jodelle
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pontus_de_Tyard&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Dorat&action=edit&redlink=1
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Du_Bellay.htm
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Os poetas justificavam que a língua francesa por eles utilizada era tão digna e superior 

que suas poesias podiam ser comunicadas sem ser preciso recorrer às línguas clássicas, como 

o grego e o latim. Eles defendiam a predominância do francês na poesia, o enriquecimento e o 

aprimoramento da língua. Eles estavam empenhados em fabricar uma imagem de língua 

elegante, digna e perfeita.  

Esse manifesto tornou-se também o instrumento fomentador da literatura nacional 

francesa. Como afirma Pietroluongo (2008, p. 198), “assim, será difícil pensar a identidade da 

língua francesa sem a contribuição de sua literatura, constituída de um conjunto de textos e 

obras, valorizados esteticamente e fundadores da identidade nacional”.  

Além disso, os poetas repensaram o papel que desempenhavam na sociedade, 

defendiam que fazer poesia demandava esforço e que não havia espaço para a improvisação. 

Eles tinham como missão evidenciar o gênio32 nacional por meio do enriquecimento da 

língua. Esse “embelezamento” se daria por intermédio de novos adjetivos, neologismos, 

empréstimos de línguas regionais ou estrangeiras (gregas ou latinas) e nova sintaxe. 

Para Meschonnic, o gênio da clareza da língua francesa na realidade esconde uma 

obscuridade: 

 

O gênio da língua, a clareza francesa, é uma questão de entender do que esta história 

é feita, e como, verdade, unidade, totalidade e mobilização – são a exata definição 

de um mito - para se libertar dela. Esta história estava lá, está lá para defender a 

língua francesa [...] a clareza francesa nos construiu uma representação de língua e 

de sua história, da literatura e de sua história, que entrou profundamente na tradição 

cultural e escolar - escolar incluindo a universitária (MESCHONNIC, 1997, p. 51-

52, tradução nossa)33. 

 
 

As ideias de clareza, pureza, lógica e precisão concedidas à língua francesa ocultam os 

interesses políticos e ideológicos que estão por detrás do mito da língua standard34, que 

trataremos mais adiante. Ainda que os poetas tenham tentado difundir ou mesmo popularizar 

os ensinamentos mais eruditos, Souza assinala que: 

 

 
32 Segundo o dicionário Nouveau Petit Robert (1993), o vocábulo génie exprime características distintivas que 

formam a natureza própria de uma coisa, de uma realidade viva, sua originalidade e sua individualidade.  
33 No original : "Le génie de la langue, la clarté française, il s’agit de comprendre de quoi cette histoire est faite, 

et comment, vérité, unité, totalité, et mobilisatrice – l’exacte définition d’un mythe- , s’en défaire. Cette histoire 

était là, est là pour défendre la langue française [...] La clarté française nous a bâti une représentation de la 

langue et de son histoire, de la littérature et de son histoire, qui est profondément entrée dans la tradition 

culturelle et scolaire – scolaire incluant universitaire". 
34 Segundo Klinkenberg (1999, p. 38), a língua standard é a variedade de línguas em que os membros de uma 

comunidade linguística concordam em se identificar como o mesmo modelo idealizado de língua. 

 



 

 

44 

 

  

Essa propagação de escritos mostrou-se ser prioritariamente elitista, já que o povo 

em sua maioria não sabia nem ler, nem escrever em língua alguma, pois o mesmo 

falava suas línguas regionais naturalmente, sem ser incomodado com a necessidade 

de aprender uma modalidade escrita de uma língua que não era sua (SOUZA, 2015, 

p. 28). 

 

Não havia interesse pela unificação das falas e nem para que a escrita chegasse às 

populações. Não se via utilidade nessa uniformização já que o imaginário do monarca, o 

representante de Deus na Terra, ainda bastava para cumprir esse papel de união do povo. No 

entanto, nem mesmo entre a nobreza se falava da mesma forma, uma vez que habitavam em 

diferentes territórios. Aos poucos os nobres foram se adequando à língua standard, a língua 

falada na corte, a que era utilizada pelos livros e a utilizada pelos intelectuais iluministas e 

renascentistas.  

A língua passou ainda mais a significar um instrumento de distinção e de identidade de 

uma certa comunidade linguística. Assim, a representação de uma língua perfeita, prestigiada, 

intelectual reforçava a ideia de diferenciação de que a elite e o clero faziam parte de uma 

camada superior. A burguesia que se aproximava intencionalmente da elite, “conseguia obter 

o direito de utilizar este veículo de comunicação que se tornava distintivo de uma classe social 

abastada” (SOUZA, 2015, p. 31). No entanto, aos poucos a burguesia foi criando um discurso 

mais crítico em relação às estruturas e aos privilégios da monarquia. 

Com a desassociação do poder vinculado à religião, o monarca passava a não ser mais 

visto como o representante de Deus na Terra. Diante disso, a monarquia francesa precisava 

unificar o território francês do século XVII, uma vez que era palco para vários conflitos. O rei 

Luís XIII (1610-1643), percebendo a devoção do duque de Richelieu, convocou-o para ser o 

principal ministro da França, para transformar a França em um Estado soberano e forte. 

Cardeal Richelieu35 implementou diversas ações políticas e jurídicas para a construção 

do sentimento de nação, uma delas foi a criação da Académie Française, criada em 1635.  

Fumaroli (1986) afirma que essa academia foi fundada para “dar a unidade do reino forjada 

pela política de uma língua e de um estilo que a simboliza e consolida36”. A academia estava a 

serviço do Estado e da monarquia e foi concebida para ser um instrumento de normatização 

linguística, ou seja, tinha o desafio de promover a uniformização da ortografia, literatura e 

gramática da França. Ela fora composta por um grupo de letrados e eruditos cuja principal 

 
35 O Cardeal de Richelieu (1585-1642) chamava-se Armand Jean du Plessis. Ele era um diplomata, defensor 

obstinado da monarquia, uma autoridade ao lado do rei Luís XIII. Ele liderou algumas guerras e derrubou 

revoltas. 
36 No original: "Donner à l’unité du royaume forgée par la politique une langue et un style qui la symbolisent et 

la cimentent". Disponível em : <https://www.academie-francaise.fr/la-langue-francaise/le-francais-aujourdhui>. 

Acesso em: 10 dez. 2020. 

https://www.academie-francaise.fr/la-langue-francaise/le-francais-aujourdhui
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função era estabelecer regras para tornar o francês uma língua mais inteligível, “clara”, 

“pura”, elegante e refinada e, portanto, deveriam se empenhar, zelar e cultivar a língua e a 

literatura francesa.  

De acordo com Arditty e Blanchet (2008), a língua era considerada um objeto 

desconectado do mundo social, o objetivo da Academia Francesa era garantir que o francês 

tivesse o status de “uma língua igual em dignidade ao latim”. Almejava-se com isso, 

consolidar a ideia de que o francês era uma língua da aristocracia, de uma elite intelectual, 

digna de pessoas cultas de diferentes áreas de conhecimentos, das artes às ciências. Nesse 

sentido, a Academia Francesa reforça todo um conjunto de elementos que fizeram com que a 

língua francesa ultrapassasse fronteiras: 

 

O brilho e o poder da monarquia francesa, o refinamento da cultura, as melhorias 

introduzidas na língua pela Academia e pelos gramáticos, e a considerável 

influência das populações protestantes emigrantes, fizeram com que, nos séculos 

XVII e XVIII, o francês se espalhasse rapidamente para além das fronteiras da 

nação37 (ACADÉMIE, [19--?], tradução nossa). 

 

 

Assim, a língua francesa não representava apenas uma língua literária, ela era também 

símbolo da elite, da diplomacia e da intelectualidade. O próprio Descartes, por exemplo, 

justificou a escolha do francês, no seu importante Discours de la Méthode, como uma língua 

válida para transmitir conhecimento científico. 

 

E se escrevo em francês, que é língua de meu país, e não em latim, que é o de meus 

preceptores, é porque espero que aqueles que se servem apenas de sua razão natural 

inteiramente pura julgarão melhor minhas opiniões do que aqueles que não 

acreditam senão nos livros antigos. E quanto aos que unem o bom senso ao estudo, 

os únicos que desejo para meus juízes, não serão de modo algum, tenho certeza, tão 

parciais em favor do latim que recusem ouvir minhas razões, porque as explico em 

língua vulgar (DESCARTES, 1637, tradução nossa)38. 

 

 

Em 1694, a Academia Francesa dedicou ao rei a primeira edição do dicionário oficial 

da língua francesa consagrando o “bom uso” da língua. Os dicionários e as gramáticas 

 
37 No original: "L’éclat et la puissance de la monarchie française, le raffinement de la culture, les 

perfectionnements apportés à la langue par l’Académie et les grammairiens, l’influence non négligeable des 

populations protestantes émigrées, font que le français déborde rapidement, aux XVIIe et XVIIIe siècles, le cadre de 

la nation”.  
38 No original: “Et si j’écris en français, qui est la langue de mon pays, plutôt qu’en latin, qui est celle de mes 

précepteurs, c’est à cause que j’espère que ceux qui ne se servent que de leur raison naturelle toute pure jugeront 

mieux de mes opinions que ceux qui ne croient qu’aux livres anciens. Et pour ceux qui joignent le bon sens avec 

l’étude, lesquels seuls je souhaite pour mes juges, ils ne seront point, je m’assure, si partiaux pour le latin, qu’ils 

refusent d’entendre mes raisons, parce que je les explique en langue vulgaire". Disponível em: 

<http://philosophie.ac-amiens.fr/165-dossier-de-travail-sur-le-discours-de-la-methode.html>. Acesso em: 14 

março 2021 

http://philosophie.ac-amiens.fr/165-dossier-de-travail-sur-le-discours-de-la-methode.html
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funcionaram como instrumentos de defesa e ilustração da língua pela ilusão de controle do 

idioma. Lagares (2018, p. 187) destaca que ao “oferecer uma definição canônica de uma 

palavra constitui um evidente ato de poder”. Dessa forma, no imaginário social, o dicionário 

parece garantir a existência da palavra. Contudo, ao fazer isso, como salienta Klinkenberg 

(1999, p.41): “se esquece que o dicionário é um instrumento que teve que fazer escolhas, por 

razões práticas, comerciais ou ideológicas39”. Exemplo dessa escolha está no significado do 

vocábulo patois que compartilhamos anteriormente, uma explicação de base colonialista. 

Ao longo do século XVIII, e principalmente próximo à Revolução Francesa, a 

presença de patois em território francês desestabilizava parte da política francesa, pois eram 

vistos como ameaçadores da difusão do sentimento de nação.  

Souza aponta que: 

 

O ideal jacobino40 acreditava ser necessário eliminar as falas não padronizadas e não 

aceitas nessa sociedade, os chamados patoás designação dada pejorativamente às 

variantes regionais, e o argumento utilizado pelos seus representantes a fim de 

concretizá-lo passava pelo víeis da prática de uma só língua para a nação francesa 

(SOUZA, 2008, p. 121-122). 

 

 

Um dos legados mais significativos da Revolução Francesa de 1789 foi o secularismo 

com a cisão do Estado e das organizações religiosas. Além disso, tivemos a unificação 

linguística com a imposição da língua oficial em todo o território francês. A ideologia do 

monocentrismo nacional e linguístico foi reforçada pelo slogan “a língua deve ser una como a 

República [...] Dessa forma, nasce a língua standard” (LEDEGEN, 2000, p. 25, tradução 

nossa)41. Esse ideal jacobino de unificação serviria para despertar o sentimento de 

pertencimento a uma nação única e sedimentá-la como símbolo de orgulho nacional. Além de 

construir uma sociedade mais “civilizada”, os cidadãos se sentiriam parte integrante da nação, 

da identidade nacional, participariam de todo o processo de mudança, corroborando com os 

fundamentos revolucionários. Além da língua, outros símbolos serviriam de orgulho nacional: 

hino, bandeira, escudo e, até mesmo, a história “oficial” gloriosa.  

Boyer explica o legado dessa revolução: 

 

A Revolução Francesa foi o momento chave para a legitimação de uma unificação 

linguística em favor do francês (SCHLIEBEN-LANGE, 1996), mesmo se a ambição 

 
39 No original: "Il oublie que le dictionnaire est un instrument qui a dû opérer des choix, pour des raisons 

pratiques, commerciales ou idéologiques”. 
40 Os jacobinos eram políticos que reivindicavam o fim da monarquia e defendiam as reformas sociais. Além 

disso, eram engajados na campanha linguística francesa de imposição da língua francesa oficial. Tornaram-se 

cidadãos portadores do discurso revolucionário 
41 No original:  "[...] la langue doit être une comme la République...ainsi naît la langue strandar". 
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de certos revolucionários nesta área não se materializou até um século depois com a 

implementação pela Terceira República de uma política de francização liderada pela 

escola pública livre, obrigatória e secular (BOYER, 2003, tradução nossa)42. 

 

A escola com seu ensino obrigatório, laico e gratuito passou a ser colocada como 

portadora do discurso de liberdade assegurada pela revolução. Dessa forma, o indivíduo 

aprenderia a língua standard, sua normatização escrita e os valores da nação francesa. A 

língua começa a ser vista como se fosse um objeto sagrado e distanciar-se do padrão é infligir 

em um erro gravíssimo, foi nesse sentido que trouxemos a epígrafe: “a língua está em perigo, 

o país está em perigo”.    

Cerquiglini resume a relação da LF com a República: 

 

A República laica tem uma religião estatal, que é a língua. E tem um livro, o 

dicionário. E tem a Academia Francesa com seus cardeais e seus servos. É na 

verdade uma relação religiosa, daí o erro [de ortografia, gramática...], daí a exclusão 

[daqueles que não falam a língua hegemônica (CERQUIGLINI, 2021, tradução 

nossa)43. 

 

 

Essa relação patológica com a língua, como se ela fosse sagrada, continua despertando 

muitas polêmicas pelas críticas ao anglicismo, pelos debates sobre a feminização das palavras, 

pela defesa das línguas regionais etc. O tema das línguas regionais faz parte de um debate 

bastante atual na França44. Se, por um lado, percebemos avanço no reconhecimento dessas 

línguas como um “patrimônio linguístico” a ser protegido e promovido, por outro, vemos o 

governo francês tentando se esquivar de ações práticas para essa promoção. O argumento de 

muitos políticos é que “a língua da República é o francês”. 

Voltando ao projeto do ensino obrigatório no século XVIII, acreditava-se que as 

línguas regionais seriam eliminadas, visto que eram línguas ágrafas e grande parte da 

população que a utilizava era analfabeta. Reforçava-se o discurso de que os patois eram 

línguas mortas e o francês uma língua viva, clara, perfeita, libertária, resultado da política de 

uma nação revolucionária. Aqueles que desejassem dominar o francês seriam considerados 

cidadãos e teriam acesso às leis e às mudanças vividas na sociedade. 

 
42 No original: "C’est bien la Révolution française qui est le moment-clé de la légitimation d’une unfication 

linguistique en faveur du français (Schlieben-Lange, 1996), même si l’ambition de certains révolutionnaires en la 

matière ne se concrétisera qu’un siècle plus tard avec la mise en oeuvre par la Troisième République d’une 

politique de francisation conduite par l’École publique, gratuite, obligatoire et laïque". 
43 No original: "La République laïque a une religion d’État, c’est la langue. Et elle a un livre, c’est le 

dictionnaire. Et elle a l’Académie française avec ses cardinaux et ses desservants. C’est en fait une relation 

religieuse, d’où la faute [d’orthographe, de grammaire…], d’où le fait de l’exclusion [de ceux qui ne parlent pas 

la langue hégémonique]".  
44 Lei Molac, uma lei em favor das línguas regionais (UNIDIVERS, 2021). 
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A imprensa francesa potencializou a divulgação do discurso idealista da Revolução 

Francesa. Por meio da imposição da língua, era possível despertar no cidadão o sentimento de 

nacionalismo para que ele acreditasse que uma nova França estava surgindo. Como destaca 

Anderson (2008, p. 80), “esses companheiros de leitura, aos quais estavam ligados através da 

letra impressa, constituíram, na sua invisibilidade, secular e particular, o embrião da 

comunidade nacionalmente imaginada”. Em suma, a homogeneidade linguística “natural” e 

“ideal” da língua francesa é resultado de um centralismo sobre Paris, decorrente de políticas 

linguísticas para sedimentar a língua como idioma nacional. 

 

3.1 Metáfora das representações 

 

Interessa compreender quais são os elementos que participam do processo de 

construção da língua “legítima” ou ainda quais são os elementos que forjam o mito do 

“legítimo”. Nos baseamos na metáfora do iceberg para representar os elementos que estão 

abaixo da água, mas são imprescindíveis para a compreensão da língua “legítima”, a saber: as 

ideologias linguísticas, as normas, as representações e as políticas linguísticas.  

Ratificamos que as publicidades da AF não fazem parte do propósito de nossa 

investigação, apenas despertaram nosso interesse por essa temática. Se elas estivessem 

presentes na próxima imagem corresponderiam a parte do topo do iceberg, e o que buscamos 

examinar se encontra no implícito.  

 

Figura 4: Iceberg representativo da língua “legítima” 

 
Fonte: PINTEREST, 2021. Modificado pelo autor (2021). 
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3.1.1 Ideologias linguísticas 

 

Começamos a descoberta do iceberg pelas ideologias linguísticas (IL). Há várias 

acepções para as IL, mencionaremos três perspectivas. A primeira delas considera as IL como 

um “sistema de ideias e práticas que disfarçam e distorcem as relações sociais, econômicas e 

políticas entre as classes dominantes e as dominadas”. A segunda, refere-se ao “conjunto de 

atitudes e crenças acerca da língua compartilhada no interior de uma sociedade e que servem 

de esteio para certos valores culturais e sociais” (BAGNO 2017, p. 200). A terceira, foco de 

nosso interesse, é a ideologia da língua padrão. 

Blanchet afirma que:  

 

Uma ideologia pode facilmente se tornar hegemônica, pois é um sistema fechado de 

ideias a priori que tende responder a tudo o que exige uma convicção coletiva total. 

Uma ideologia é, portanto, uma crença que filtra e organiza uma certa 

percepção/interpretação de experiências e ideias para evitar ou descartar qualquer 

contradição (BLANCHET, 2014, p. 45).45 

 

 

Nos filiamos à percepção de Milroy (2011) para quem as IL assumem um papel de 

grande importância no que concerne a “naturalização” da língua padrão, “[...] uma 

característica essencial da própria ideologia – a necessidade de mostrar que a língua padrão é 

uma variedade legítima da língua. [...] A forma padrão se torna a forma legítima, e outras 

formas se tornam, na mente do povo, ilegítimas” (MILROY, 2011, p. 76, grifo nosso). Deste 

modo, as IL fornecem evidências de que a língua padrão é a variedade linguística escolhida, 

portanto, o modelo ideal a ser atingido e preservado. 

Vale salientar que essa IL corresponde a uma ideologia nacionalista, efeito de 

investimentos glotopolíticos que forjaram a ideia de língua e de nação indivisível, assim como 

de país monolíngue. Blanchet (2021, tradução nossa) destaca que “o francês, foi erguido 

como um totem de identidade nacional, venerado, sacralizado, principalmente na forma 

padronizada das elites”46. Nesse sentido, a variedade legítima ou standard foi resultado de 

uma convenção arbitrária de um único modelo correto.  

Blanchet destaca os efeitos da ideologia do padrão: 

 
45 No original: "Une idéologie peut facilement devenir hégémonique puisque c’est un système clos d’idée a 

priori  tendant à répondre à tout qui appelle une conviction collective totale. Une idélogie est donc une croyance 

qui filtre et organise une certaine perception/interpretation des vécus et des idées pour empêcher ou écarter toute 

contradiction". 
46 No original: "Le français est alors érigé en totem de l’identité nationale, révéré, sacralisé, en priorité sous la 

forme normalisée des élites". Entrevista com o Prof. Philippe Blanchet sobre “glotofobia, fenômeno de 

estigmatização social” (BLANCHET, 2021). 
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Esta ideologia linguística difundiu a crença na legitimidade intrínseca de uma norma 

linguística – na realidade, de várias, porque elas são vagas, chamadas de “francês 

standard, legítimo, comum, puro, correto, clássico, literário, formal, escolar etc.” - o  

que seria por si só, e em termos absolutos, a melhor que as outras formas linguísticas 

(BLANCHET, 2014, p. 41, tradução nossa).47 

 

 

Assim, a língua “legítima” ou melhor legitimada compartilha da crença de 

superioridade, enquanto todas as outras variedades linguísticas são estigmatizadas, por 

estarem fora da norma-padrão ideal. A forma standard acabou se tornando o modelo a ser 

seguido e confundido com a norma prescritiva, que será objeto de estudo na próxima seção. 

Blanchet destaca que dúvidas linguísticas não serão bem-vindas: 

 

Qualquer questionamento é visto como sacrilégio, qualquer “desvio” desta norma 

supostamente única é considerado uma “falha” (ou mesmo um “pecado”), o que 

alimenta um discurso alarmista permanente, o que por si só reforça ainda mais a 

tensão sobre esta visão da língua (ibid., p. 42, grifo e tradução nossos)48. 

 

 

O questionamento é percebido como uma profanação, fica implícito que é proibido 

rebelar-se ou desviar-se do padrão. Vale salientar que a língua “legítima” não é para qualquer 

variante, mas para aquela falada por um grupo de maior prestígio social. Nesse sentido, 

Bourdieu (1983, p. 165) destaca que “uma língua vale o que valem aqueles que a falam, isto é, 

o poder e a autoridade, nas relações de forças econômicas e culturais, dos detentores da 

competência correspondente”.  

A legitimidade de uma língua não depende de uma vontade pessoal de interiorização, 

ela precisa, como destaca Bourdieu fazer parte de uma estratégia política em um processo de 

inculcação49: 

 

O reconhecimento da legitimidade da língua oficial não tem nada a ver com uma 

crença expressamente professada, deliberada e revogável, nem com um ato 

intencional de aceitação de uma norma. Através de um lento e prolongado processo 

de aquisição, tal reconhecimento se inscreve em estado prático nas disposições 

insensivelmente inculcadas pelas sanções do mercado linguístico e que se 

encontram, portanto, ajustadas, fora de qualquer cálculo cínico ou de qualquer 

 
47 No original: "Cette idéologie linguistique a répandu une croyance en une legitimité intrinsèque d’une norme 

linguistique –  en fait de plusieurs, car elles sont floues, dites ‘français standard, légitime, commun, soigné, 

correct, classique, littéraire, soutenu, scolaire’ etc qui serait en elle-même, et dans l’absolu, meilleure que les 

autres formes linguistiques”. 
48 No original: "Toute remise en question est perçu comme un sacrilège, toute « déviation » par rapport a cette 

norme unique supposée est considérée comme une « faute » (voire un ‘peché’), ce qui alimente un discours 

alarmiste permanent, qui renforce lui-même encore la crispation sur cette vision de la langue". 
49 “O habitus é o produto do trabalho de inculcação e de apropriação necessário para que esses produtos da 

história coletiva, que são as estruturas objetivas (por exemplo, da língua, da economia, etc.), consigam 

reproduzir-se, sob a forma de disposições duráveis, em todos os organismos (que podemos, se quisermos, 

chamar indivíduos) duravelmente submetidos aos mesmos condicionamentos, colocados, portanto, nas mesmas 

condições materiais de existência” (Bourdieu, 1994, p. 74-75, grifo nosso). 
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coerção conscientemente sentida, às possibilidades de lucro material e simbólico que 

as leis de formação dos preços característicos de um determinado mercado garantem 

objetivamente aos detentores de um certo capital linguístico (BOURDIEU, 1988, p. 

37-38, grifo nosso). 

 

Dessa forma, os atores serão convencidos pela escola, das sanções do mercado 

linguístico passando a regular a inculcação realizada pelos detentores de um certo capital 

linguístico, os “guardiães da cultura legítima” (ibid., p. 49). Esses detentores de capital, por 

terem acesso a produtos raros, têm a possibilidade de lucros materiais ou simbólicos, 

passando a ocupar um lugar de distinção. 

Segundo o autor, a distinção do capital linguístico revela os efeitos estruturais de uma 

sociedade desigual. Sendo assim, Bourdieu defende que dependendo da herança familiar 

(capital econômico e cultural) recebida, isso facilitará ou não o desempenho do agente 

(estudante) e de sua posição social. Consequentemente, “os locutores desprovidos de 

competência legítima se encontram de fato excluídos dos universos sociais onde ela é exigida, 

ou então, se veem condenados ao silêncio” (ibid., p. 42). Ou seja, a eficácia da língua legítima 

não está na competência pessoal, mas nas condições sociais de produção ou de reprodução. 

Bagno descreve o que ocorre com a língua normatizada: 

 

O processo de padronização agarra a língua e a retira sua vida íntima, privada, 

comunitária e a transforma numa instituição, num monumento cultural, em veículo 

de uma política nacional e, em várias ocasiões ao longo da história, de uma política 

imperial, colonial. (BAGNO, 2011, p. 359, grifo nosso) 

 

 

Com essa citação de Bagno que envolve as normas linguísticas e as complexidades das 

ideologias linguísticas glotofóbicas, adiantamos nosso próximo assunto que também faz parte 

do nosso iceberg. 

 

3.1.2 Norma Linguística 

 

Normas em geral são construtos socioculturais que regem nossas ações, regulam e 

influenciam nossos comportamentos. Ainda que subjetivas, marcam relações de poder. As 

normas linguísticas fazem parte do que está submerso do iceberg, pois são elas que “ditam” o 

modelo de língua “legítima”, “certa”, “correta” e “dominante”. Todavia, o que pode estar 

subentendido à salvaguarda de um modelo “certo” ou “errado” de língua? Ou o que não está 

dito nesta obrigatoriedade de obediência à normatização, mas que se encontra presente? 
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Se há dificuldades para a apropriação dessas normas, a responsabilidade normalmente 

recai sobre o falante e não sobre o sistema. O domínio da língua “legítima” consiste na 

obediência a todas as prescrições normativas, sem tropeços. Vale lembrar que o status social e 

linguístico também é uma construção ideológica que “por razões históricas, políticas, 

econômicas, determinadas classes sociais - e não outras – assumiram o poder, ganharam 

prestígio ou, melhor, atribuíram prestígio a si mesmas” (BAGNO, 2019, p. 58). Assim, não 

apenas a língua é idealizada, mas o falante também. 

Compartilhamos a seguir uma amostragem com citações que elencamos sobre as 

normas linguísticas. Ainda que seja uma referência à LP, os critérios associados à língua 

“legítima” francesa dialogam por serem mais sociais que linguísticos. Destacaremos, a seguir, 

algumas dessas contribuições, tendo em vista que as diretrizes prescritivas das normas servem 

de ilusão para que uma língua que foi artificialmente unificada seja reconhecida como 

uniforme e invariável.  

Quadro 1: Conceito de normas 
Normas 

Lagares Monteagudo Bagno Faraco 

As línguas 

hegemônicas 

baseiam sua 

autoridade no 

anonimato50, é 

preciso apresentar 

um padrão sem 

aparentes raízes 

locais, que venha a 

expressar um ideal 

linguístico 

verdadeiramente 

universal [...] A 

norma linguística 

nessas situações de 

hegemonia 

responde, 

sobretudo, à 

construção 

discursiva e 

ideológica de uma 

língua sem ligações 

históricas ou 

culturais 

(LAGARES, 2011, 

p. 187). 

É uma noção que remete ao 

normativo, ao que se 

“aconselha” ou impõe como 

“correto” - e correlativamente, 

ao que se recomenda como 

“aconselhável”, se tolera 

como “admissível”, se exclui 

como “desaconselhável" ou se 

condena como “incorreto — 

em nome de alguma doutrina 

e/ou autoridade. [...]  

 

A vigência de uma norma 

prescritiva implica a 

existência de um dispositivo 

ideológico e de um aparato 

institucional, ambos 

socialmente reconhecidos e 

com autoridade para definir o 

que é correto (legítimo) e 

com a capacidade para impor 

seu critério (BARTSCH, 1987 

apud MONTEAGUDO, 2011, 

p. 41). 

 

A língua normatizada 

deixa de ser uma língua 

materna e, apoiada na 

lei e servindo de código 

para escrever a lei, se 

converte numa língua 

paterna, num padrão 

linguístico, na língua da 

pátria, na língua do 

patrão (do 

colonizador, por 

exemplo) (BAGNO, 

2011, p. 359). 

 

A norma culta, por sua 

vez, abriga um conjunto 

de variedades 

sociolinguísticas 

empiricamente 

coletáveis, expressão da 

atividade linguageira 

das cidadãs e dos 

cidadãos de vivência 

urbana e elevado grau 

de letramento (id., 

2012, p. 25). 

Norma designa um 

conjunto de fatos 

linguísticos que 

caracterizam o modo 

como normalmente 

falam as pessoas de 

uma certa comunidade 

incluindo os 

fenômenos em 

variação (FARACO, 

2008, p. 40) 

 

“É uma codificação 

relativamente abstrata, 

uma baliza extraída do 

uso real para servir de 

referência, em 

sociedades marcadas 

por acentuada 

dialetação, a projetos 

políticos de 

uniformização 

linguística” (ibid., p. 

73). 

 

 

 

 
50 A ideologia do anonimato idealiza uma língua objetiva e estandardizada, universal por não ter uma raiz 

territorial, naturalizando desse jeito sua autoridade frente à qualquer outra língua ou variante da mesma. 

(LAGARES; RIVAS, 2014). 
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Quadro 1: Normas 
Normas 

Lagares Monteagudo Bagno Faraco 

 

Não estamos nos referindo à 

estratificação social da língua, 

mas a uma perspectiva 

diferente sobre a variação 

linguística, relativa à 

codificação e à prescrição. O 

que acontece na realidade é 

que o código normativo 

costuma descansar na 

regulação de um socioleto de 

prestígio, mais precisamente 

do estilo “cardinal” (médio 

alto) desse socioleto — ou, 

melhor ainda, de uma versão 

idealizada dessa variedade. 

MONTEAGUDO (2011, p. 

39). 

 
NORMA CURTA 

Um conjunto de 

preceitos dogmáticos 

que não encontram 

respaldo nem nos 

fatos, nem nos bons 

instrumentos 

normativos, mas que 

sustentam uma nociva 

cultura do erro e têm 

impedido um estudo 

adequado da nossa 

norma 

culta/comum/standard  

(FARACO, 2008, p. 

92). 

Fonte: BARTSCH, 1987 apud MONTEAGUDO, 2011; BAGNO (2011; 2012); FARACO (2008); LAGARES, 

(2011); MONTEAGUDO (2011). Elaborado pelo autor, 2021.  

 

Para Lagares (2011) as normas são apresentadas com um caráter transcendente como 

se tivessem sempre existido. O ideal linguístico é fazer com que as línguas e suas normas 

aparentem um caráter universal, sem raízes.  Para o autor, “o problema do padrão no Brasil é 

uma ferida aberta, expressa na ‘esquizofrenia’ das gramáticas de referência e nos usos 

linguísticos normais sobretudo os escritos” (LAGARES, 2018, p. 204). 

Monteagudo (2011) destaca o caráter moralizante das normas. Apesar de serem 

idealizadas trazem a imposição de um único padrão como correto ou legítimo. Não há 

flexibilidade para quem comete erros, regras foram previstas para serem obedecidas. Na 

realidade, as normas contemplam a fala de um socioleto de prestígio, disfarçadas por: 

“aconselha-se que, recomenda-se”, camuflando o caráter impositivo das normas. 

Faraco (2008) aponta que a norma culta apresenta um código um pouco obscuro, 

porém, ainda assim, serve de parâmetro para uma sociedade estratificada. Ironizando o caráter 

excludente da norma, ele a chama de norma curta, visto que além de valorizar a desastrosa 

cultura do erro, serve para marcar a efêmera duração de uma norma na sociedade. Ainda, de 

acordo com o autor, a “norma curta” é a miséria da gramática. A princípio, a função de um 

“padrão de linguagem é estimular, pelo menos na escrita, uma relativa uniformização 

linguística num amplo e diversificado espaço sociocultural” (FARACO, 2002, p. 47). 

Bagno (2011, p. 359) chama atenção que essa língua normatizada não nos pertence, 

pois não foi pensada por nós, “a língua da pátria é a língua do patrão (do colonizador)”. Ou 

seja, ela pertence ao outro lado do Atlântico, efeito de um passado colonial conservador que 
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explica a extensão de uma IL profundamente colonizada, herança, uma espécie de “fantasma 

colonial”.  

 

[...] as nossas elites sempre se comportaram como uma força colonial, como um 

grupo alheio aos interesses do povo, e por isso mesmo sempre buscou se identificar 

com algo que está fora daqui, em algum paraíso exterior e superior, numa Europa 

idealizada ou, mais recentemente, num nebuloso “primeiro mundo”, lugar onde tudo 

é bom, bonito e certo (BAGNO, 2002). 

 
 

Na prática, esse comportamento elitista de exaltação à língua “legítima”, associado à 

variedade da elite, de prestígio, gera vários impactos: sentimento de insegurança, de 

intimidação, de depreciação e de estereótipos não apenas linguístico, mas, principalmente, 

social.  No Brasil, por exemplo, o mito de que o brasileiro não sabe falar português funciona 

como argumento para justificar a falta de ensino/do aprendizado da língua estrangeira. Não 

“dominar” a própria língua reforça e alimenta ainda mais o discurso colonialista de que esse 

lado do Atlântico seja o ângulo dos excluídos, o que nos remete ao “complexo de vira-latas”, 

evocado pelo dramaturgo e escritor brasileiro Nelson Rodrigues, em 1950. Essa expressão 

serviu, em um primeiro momento, para designar a falta de autoestima do brasileiro em 

contexto esportivo. Na verdade, revelava uma valorização exacerbada ao padrão eurocêntrico, 

inclusive na maneira de conceber a “língua do patrão”, mostrando um país que priorizava 

relações sociais verticalizadas, de trocas assimétricas que estão enraizadas na organização 

política e social. 

Voltando a nossa “legítima” língua francesa, mencionaremos, a seguir, pelo menos 

duas consequências relacionadas ao ensino normativo. A primeira delas corresponde a um 

fenômeno de estigmatização social, denominado por Philippe Blanchet de glotofobia51”. No 

ano de 1998, o linguista cunhou essa palavra para designar: 

 

O desprezo, o ódio, a agressão e, portanto, globalmente a rejeição, a exclusão de 

pessoas; a discriminação negativa efetiva ou pretensamente fundada no fato de se 

considerar como incorretas, inferiores ou más certas formas linguísticas (percebidas 

como línguas, dialetos ou usos de línguas) empregadas por estas pessoas, em geral 

focalizando-se nas formas linguísticas (e nunca tendo plenamente consciência da 

amplitude dos efeitos produzidos nas pessoas) (BLANCHET, 2010; 2013). 

 

 

Blanchet (2021) explica que a arbitrariedade na e da língua não é um fenômeno 

recente: 

 

 
51 Cf. BLANCHET, Philippe. Discriminations: Combattre la glottophobie. Paris: Textuel, 2016. 
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A grande burguesia e a aristocracia “modernista” tomaram o poder em 1789 e 

recuperaram os atributos da aristocracia real. Esta última optou por unificar muito 

fortemente o país em torno de uma identidade nacional a ser construída, seu centro 

parisiense é um elemento emblemático: a língua francesa, que era então apenas a 

língua da grande área geográfica da bacia parisiense de forma popular e a língua das 

classes dirigentes parisienses de forma artificialmente reconstruída, latinizada e 

complexificada (BLANCHET, 2021, grifo nosso). 

 

 

A centralização do poder político, social, econômico e cultural se confunde com a 

centralização linguística, por esse motivo vemos a história da língua francesa muito atrelada à 

Paris, das classes dirigentes. A identidade nacional associada a uma variante de prestígio 

mostra o quão artificial foi o estabelecimento da língua nacional francesa. Essa variante falada 

pela elite da região parisiense, ao se tornar obrigatória em todo território, foi acompanhada da 

proibição de muitas outras línguas da França, fazendo com que grande parte da população 

fosse estigmatizada.  

A escola serviu então para legitimar as ideologias normativas e autoritárias associando 

a competência linguística a uma posição de prestígio, perpetuando a elite intelectual e a 

glotofobia estatal. Na atualidade, além da escola, temos a mídia que reforça a ideologia 

glotofóbica. 

Compartilhamos, em seguida, uma das observações de campo, narradas por Blanchet, 

sobre a glotofobia na educação. Trata-se de um diálogo que foi coletado no primeiro dia de 

aula de francês em uma turma de alunos novos estrangeiros, em uma escola primária francesa. 

 

- Professor Escolar (PE): Qual é seu nome? 

- Estudante recém-chegado ERC: Ahmed. 

- PE: Na França, não pronunciamos o H. Seu nome é Amed.  

Repita seu nome. Amed. 

A criança chora. (BLANCHET, 2016, tradução nossa)52. 

 

 

Blanchet questiona a repreensão da docente. Teria ela a mesma atitude coercitiva se o 

aluno fosse inglês e se chamasse Bryan? Ela faria a mesma correção? Segundo Blanchet 

(2018, p .27), “a glotofobia é a consequência da invasão de uma ideologia que foi forjada 

como a matriz de uma identidade nacional e se espalhou por todas as partes da sociedade, 

chegando até a muitos de nossos comportamentos privados”. Em suma, segundo o autor, não 

basta tomar consciência dessa IL nacional glotofóbica, faz-se necessário respeitar as 

 
52 No original:  "- Professeur d’école PE: « Comment tu t’appelles? 

  -  Élève nouvèlement arrivé ENA : « Ahmed » 

  - PE: « En France on prononce pas les H. Tut’appelles Amed. Répète ton nom. Amed » 

     L’enfant pleure". 
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diferenças e combater essa injustiça no dia a dia para que não se continue banalizando ou 

considerando normal essa grave violação dos direitos humanos. 

Essa IL glotofóbica não é “privilégio” apenas para a língua francesa, na realidade, já 

temos sinalizado que o discurso normativo em si tem sido uma prática linguística estruturante 

na produção das desigualdades.  

Nessa mesma perspectiva, Bagno assinala o preconceito linguístico em relação a LP. 

 

O preconceito linguístico se baseia na crença de que só existe [...] uma única língua 

portuguesa digna deste nome e que seria a língua ensinada nas escolas, explicada nas 

gramáticas e catalogada nos dicionários. Qualquer manifestação linguística que 

escape desse triângulo escola- gramática- dicionário é considerada, sob a ótica do 

preconceito linguístico, “errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente [...] 

(BAGNO, 2007, p. 38). 

 

 

A segunda consequência em relação ao mito da língua legítima é a insegurança 

linguística. Essa insegurança é alimentada pelo imaginário linguístico de que a legitimidade 

linguística está associada exclusivamente à sujeição ao modelo normativo parisiense. Não 

corresponder a esse nível de língua idealizado significa não dominar o discurso normativo. 

Segundo o dicionário crítico de sociolinguística (Bagno, 2017, p. 205, grifo nosso), “o 

termo insegurança denota uma atitude negativa dos falantes para com a sua própria 

variedade e também sua incapacidade de reproduzir as normas de prestígio da sociedade”. 

Em outras palavras, os falantes não se sentem totalmente à vontade na utilização da língua por 

não “dominar” as normas urbanas de prestígio.  

A competência que está em jogo não é a biológica, a habilidade do locutor depende do 

quanto ele tem de “domínio” da norma culta ou do quanto é “obediente” à tradição purista. No 

entanto, esse “domínio” faz parte de uma IL porque diz respeito a um nível de língua 

idealizado. Ou seja, refere-se ao “francês artificialmente padronizado das classes dominantes 

que é exigido para se ter acesso ao capital simbólico (linguístico, cultural, educacional, 

político e, portanto, muitas vezes também econômico) e aos direitos” (BLANCHET, 2016, p. 

84).53 

Francard explica que: 

 

A insegurança linguística [é] a conscientização pelos falantes de uma distância entre 

seu idioleto (ou dele) e uma língua que eles reconhecem como legítima porque é: 

-  a da classe dominante, ou 

- a de outras comunidades onde se fala um francês “puro”, não adulterado por 

interferência de outro idioma, ou 

 
53 No original:  "C’est aussi le français artificiellement standardisé  des dominants qui est exigé pour avoir accès 

au  capital symbolique (linguistique, culturel, éducatif, politique et donc souvent aussi économique)”. 
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-  a de locutores fictícios que defendem o padrão transmitido pela instituição escolar. 

(FRANCARD, 1993, p. 13, tradução nossa)54 

 

 

Ledegen (2000)55 argumenta que há uma relação direta entre a insegurança linguística 

e o domínio linguístico. Assim, quanto maior a insegurança linguística maior será o índice de 

busca pela aprendizagem. Para avaliar a relação do domínio da norma acadêmica com as 

atitudes linguísticas, Ledegen realizou uma pesquisa sociolinguística com 281 estudantes 

franceses e belgas. Esse público foi escolhido por compreender a importância da língua em 

suas vidas profissionais futura. 

Se por um lado, seria possível comparar a França com a Bélgica, por outro poderia 

comparar a diferença do ensino universitário com o ensino profissionalizante: 164 eram 

estudantes franceses da cidade de Tours, que faziam licenciatura de Letras modernas, 61 eram 

estudantes belgas francófonos no primeiro ano de licenciatura de Filologia de Línguas e 

Literaturas Romanas da cidade de Louvain-la-Neuve e 56 alunos do terceiro ano da École 

Normale de Nivelle, na Bélgica. 

A princípio, a autora tinha como hipótese central que os estudantes universitários 

fariam prova de uma grande insegurança linguística. Pois, quanto mais elevado fosse o 

diploma, mais aumentaria o sentimento de desconforto linguístico. Ou seja, ela acreditava que 

havia uma relação direta entre o domínio linguístico e a insegurança linguística. Ledegen 

(2000, p. 143, tradução nossa) tinha como premissa que “quanto mais se aprende sobre a 

norma, mais se torna inseguro porque se toma consciência da distância do uso e da norma 

legítima56”. 

O resultado dessa pesquisa mostrou o impacto do ensino linguístico que esses grupos 

tiveram de acordo com o local que obtiveram seus estudos. Alguns se destacaram por suas 

explicações metalinguísticas. No âmbito da grafia, o grupo da École Normale teve tendência 

muito grande de hipercorreção ou incorreção. Em relação à pronúncia, foram os estudantes de 

Tours que apresentaram um comportamento mais hiper corretivo. Já os estudantes belgas 

mostraram-se seguros na pronúncia, fazendo “jus” a “terra dos gramáticos”. 

 
54 No original: "L'insécurité linguistique est la prise de conscience, par les locuteurs d'une distance entre leur 

idiolecte (ou leus sociolecte) et une langue qu'ils reconnaissent como légitime parce qu'elle est : 

- celle de la classe dominante, 

- celle d'autres communautés où l'on parle un français « pur », non abâtardi par les interférences avec un autre 

idiome, ou encore ». 

- celle de locuteurs fictifs détenteurs de lA norme véhiculée par l'institution scolaire". 
55 Cf. LEDEGEN, Gudrun. Le bon français. Les étudiants et la norme linguistique. Paris : L’Harmattan, 2000. 
56  No original: "plus on en apprend sur la langue, plus on est insécure, prenant conscience de la distance entre 

son usage et la norme légitime". 
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O que chamou atenção da pesquisadora foi que estranhamente os estudantes de Tours 

tiveram uma atitude muito normativa para quem tivera contato com professores de linguística 

que são desprendidos dessa normatividade, ao que tudo indica os estudantes receberam pouca 

formação linguística. Enquanto isso, os estudantes belgas e os estudantes da École Normale 

tiveram atitudes linguísticas pouco normativas. Os primeiros pela formação linguística 

recebida e os segundos por serem confrontados com a prática, já que já estão próximos ao 

futuro campo de atuação.   

Os dados revelam que as atitudes linguísticas têm pouco a ver com a assimilação do 

ensino transmitido porque elas acabam se modificando na prática. Contudo, uma outra razão 

para essa atitude pouco normativa dos belgas pode ser explicada pelo status de francófonos 

periféricos. Isso pode fazer com que tenham assumido uma postura mais prudente em relação 

às normas consideradas incorretas, “não fazem aos outros o que não gostam que lhes seja 

feito57” (LEDEGEN, 2000, p. 166, tradução nossa). 

A pesquisadora se questiona se as atitudes dos estudantes belgas se referem apenas a 

uma experiência restrita ou representam uma mudança na própria população belga? Ao que 

parece, um francófono tem muito mais preocupação com a norma do que um neerlandês. Sua 

pesquisa destaca que, mais importante do que o domínio da norma acadêmica, será o 

ambiente de ensino dos estudantes, pois isso “influenciará, por sua vez, o seu futuro modo de 

ensino” (ibid., p. 170, tradução nossa)58.   

Em resumo, quanto maior a insegurança linguística, maior será a preocupação pela 

preservação da língua ideal e pela utilização da norma legítima. A pesquisa da professora 

Ledegen é apenas um exemplo na atualidade do movimento de emancipação de uma 

francofonia pluricêntrica fora do Héxagone. Ledegen (2013, p. 380, tradução nossa) aponta 

que “os francófonos periféricos por não se identificarem com a norma exógena e constroem 

novas normas linguísticas, as normas endógenas59”. A dependência linguística do padrão 

parisiense tem cada vez mais perdido terreno do francês praticado na Bélgica, ainda que as 

maiores mudanças sejam no nível lexical. 

 

O conceito de norma endógena é proposto por Manessy, cujo campo de investigação 

era o francês na África. Ele designa a representação consciente do uso atual aceito 

por todos os falantes como comum, como neutro; norma referente ao bom uso, 

produções linguísticas dos grupos prestigiosos da comunidade linguística, antes do 

 
57 No original: "Ils ne font subir aux autres ce qu'ils n'aiment pas qu'on leur fasse". 
58 No original: "[...]influenciara à sont tour leur façon future d’enseigner". 
59 No original: "De la même manière, les francophones périphériques ne s’identifient pas à la norme exogène, et 

se construisent de nouvelles normes linguistiqyes, des normes endogènes". 
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modelo linguístico para os membros desta última, e endógena, uma produção 

contígua determinada por uma sociedade sociolinguística particular [...]. 

(LEDEGEN, 2013, p. 379)60 

 

 

Vale salientar que o debate em torno da norma exógena não envolve apenas os países 

periféricos franceses, é o caso da Acadie du Nouveau-Brunswick, das normas endógenas e 

contra-normas no “inglês do mundo”, da norma endógena quebequense, da norma endógena 

do português em Moçambique.61 

Blanchet afirma que as IL glotofóbicas estão enraizadas na França: 

 

A hegemonia das ideologias linguísticas glotofóbicas está tão fortemente 

estabelecida na França que as práticas linguísticas constituem um caso único onde 

essa rejeição não é entendida como uma alterofobia contra indivíduos, mas como 

uma espécie de avaliação linguística “puramente”, mesmo objetiva e incontestável. 

(BANCHET, 2014, p. 43, tradução nossa)62 

 

 

Essa visão eurocêntrica monolinguística remete à característica que Santos (2007, p. 4) 

apresenta sobre o pensamento abissal, “a impossibilidade da co-presença dos dois lados da 

linha”. 

 

3.1.3 Representações linguísticas “legítimas” 

 

Mencionamos anteriormente em Moscovici (2003) que um dos objetivos das 

representações era o de construir pontes entre o estranho e o familiar. Em seguida, 

observamos em Petitjean (2009) que a existência das representações é justificada pelas 

interações entre os sujeitos, pois é neste “lugar” de discurso que elas são construídas. 

Concordamos com ambos sobre a importância da familiaridade e das interações como 

locus privilegiado para as representações existirem ou circularem. No entanto, consideramos 

 
60 Cf. LEDEGEN, Gudrun. Normes. In: Sociolinguistique du contact: Dictionnaire des termes et concepts [en 

ligne]. Lyon : ENS Éditions, 2013. 
61 Cf. LEDEGEN, Gudrun; PEREIRA, Telma. Línguas em contato: perspectivas sociolinguísticas. Gragoatá n.º 

54 - (Artigos sobre normas endógenas). Quadrimestre jan. – abr. 2021. Debate sobre as normas endógenas em 

relação ao francês, inglês e português periféricos. Essas perspectivas oferecem importantes reflexões para o 

estudo do contato e do pluricentrismo linguístico.  

Essa revista marca a cooperação no âmbito do Programa Institucional de Internacionalização (PrINT) da 

CAPES, entre a Universidade Federal Fluminense e a Université Rennes 2, com o Projeto Multilinguismo, 

direitos linguísticos e desigualdade social.  
62 No original: "L’hégémonie des idéologies linguistiques glottophobes est si puissament installée en France que 

les pratiques linguistiques constituent un cas quase unique où ce rejet  n’est pas compris comme une altérophobie 

à l’enconte de personnes mais comme une sorte d’évaluation « purement » linguistique, voire objective et 

incontestable”. 
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que repensar essas representações é poder refletir as IL que estão implícitas e que favorecem a 

sua manutenção. 

Sobre os interesses subjacentes a uma representação, Moore afirma que: 

 

Uma representação é sempre uma aproximação, uma maneira de dividir o real por 

um dado grupo de acordo com uma dada relevância, que omite os elementos que não 

precisamos, os quais retêm aqueles que são adequados para as operações 

(discursivas ou não) para o qual faz sentido (MOORE, 2001, p. 10, tradução 

nossa)63. 

 

 

Além do valor de língua legítima, por que faz sentido aproximar a LF a uma 

representação de língua bonita, elegante, charmosa, a língua do amor, a língua da diplomacia 

ou mesmo outras representações elitistas? Diferentes pesquisas constatam representações 

como essas, a título de ilustração mencionaremos dois estudos. O primeiro, faz parte de uma 

pesquisa sociolinguística realizada por Pereira (2011, p. 105)64 sobre a RL na fronteira Brasil-

Guiana Francesa e em meio universitário no Rio de Janeiro. Ao correlacionar dois diferentes 

contextos (urbano e de fronteira) observou-se o papel reservado à LF em cada um deles. A 

pesquisa envolvia oito línguas: nº 1 corresponde ao francês; nº 2 corresponde ao português; nº 

3 corresponde ao inglês; nº 4 corresponde ao espanhol; nº 5 corresponde ao italiano; nº 6 

corresponde ao alemão; nº 7 corresponde ao japonês; nº 8 patuá/palikur. 

Os dois gráficos (Oiapoque e Rio) fazem referência ao mesmo questionamento de 

língua mais bonita. 

Figura 5: Pesquisa sociolinguística 

   

Fonte:  elaborado pelo autor (2021); a partir dos dados de PEREIRA, 2009. 

 

 
63 No original : « Une représentation est toujours une approximation, une façon de découper le réel pour un 

groupe donné en fonction d'une pertinence donnée, qui omet les éléments dont on n'a pas besoin, qui retient ceux 

qui conviennent pour les opérations (discursives ou autres) pour lesquelles elle fait sens ». 
64 Cf. Representação e aprendizagem de uma língua estrangeira: status da língua francesa em contexto urbano e 

de fronteira. PEREIRA, Telma. Representação e aprendizagem de uma língua estrangeira: status da língua 

francesa em contexto urbano e de fronteira. Sinergies. N.7, p. 101-111. 2009. Disponível em: 

<https://gerflint.fr/Base/Bresil7/pereira.pdf>. Acesso em: 01 fev. 2021. 

 

https://gerflint.fr/Base/Bresil7/pereira.pdf
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Mesmo sendo uma amostragem de duas regiões, é possível verificar pelos gráficos 

acima, que a representação quanto à beleza da língua (cor azul), 35% e 37% (Oiapoque e Rio, 

respectivamente), mostrou-se favorável ao francês nas duas localidades. Depois dos dados 

observados e analisados, uma das conclusões da pesquisa demonstrou que a representação da 

LF parece ainda se cristalizar como uma língua de elite em estereótipos sofisticados.  

A segunda pesquisa, realizada por Koffmann (2018, p. 89), buscou descrever um 

panorama da LF nas principais escolas de línguas de João Pessoa, públicas e privadas. Seu 

objetivo foi investigar as IL presentes nos discursos dos alunos e professores de FLE. A 

pesquisadora observou que a LF era considerada um plus intelectual e que sua RL estava 

atrelada à beleza e ao prestígio - 141 respostas: “Porque acho o francês uma língua bonita e 

aprecio a sua sonoridade (103); Porque é uma língua chique/elegante (38)65”. 

Não raro, encontramos algumas publicidades como as que citamos a seguir, que 

reforçam a LF como a língua da cultura, chique, bonita e útil. 

 

Figura 6: A língua francesa – Ainda mais quando você entende. 

 

Fonte: AFPOA, 2019.  

  

O enfoque das publicidades é também de uma língua culta, chique, bonita e útil. A 

utilização dos vocábulos (culture, chic, belle, utile) transparentes corroboram para a 

afirmação repetida nos anúncios “ainda mais quando você entende”. De acordo com Blanchet 

 
65 Ideologias linguísticas sobre a língua francesa nos discursos dos alunos e professores dos cursos de línguas de 

João Pessoa (KOFFMANN, 2018).  
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(2007), a ideia que os atores sociais fazem das práticas comunicacionais e identitárias acabam 

por atribuir uma significação social. A percepção que se tem sobre as línguas quanto à 

facilidade, dificuldade, leveza, beleza, prestígio ou utilidade não são critérios objetivos, são 

julgamentos de valor que remetem ao campo da subjetividade.   

Ainda a esse respeito, Castellotti e Moore destacam que: 

 

Alguns estudos (ver, por exemplo, Perrefort 1997 ou Muller 1998) detectaram uma 

forte correlação entre a imagem que um aluno construiu de um país com as 

representações que ele construiu a respeito de seu próprio aprendizado de línguas 

desse mesmo país. Assim, uma imagem negativa da Alemanha (um exemplo comum 

observado na França e na Suíça francófona) corresponderia à visão de uma 

aprendizagem difícil e insatisfatória do alemão, uma visão por vezes veiculada pelos 

próprios professores (CASTELLOTTI; MOORE, 2002, p.11, tradução nossa)66. 

 

  

Nesse sentido, projetar uma imagem positivada de país e de língua pode funcionar 

como um soft power para que o país seja admirado. Voltaremos a esse assunto um pouco mais 

adiante. Por ora, cabe lembrar que a imagem de um país pode influenciar positivamente ou 

negativamente para o aprendizado de línguas.  

O mito da língua “legítima” nos traz a possibilidade de repensar não apenas os 

preconceitos e estereótipos associados à língua, mas também as discriminações ou 

preconceitos aos falantes que não conseguem “dominá-la”. Pereira e Costa (2012, p. 172) 

afirmam que “uma representação favorável a respeito de uma determinada língua pode [...] 

interferir em uma dada política linguística”. Assim, se por um lado, “exportar” uma “boa” 

imagem de língua desempenha um papel importantíssimo para despertar o interesse dos 

alunos, por outro, essa influência não se limita aos sistemas linguísticos, como veremos ao 

longo da pesquisa. 

Nesta perspectiva política, seguimos para o nosso último elemento do iceberg.  

 

3.1.4 Política linguística 

 

Da mesma forma que o valor de um produto não é determinado por ele mesmo, mas 

por quem está investido de autoridade para fazê-lo, assim acontece com a LF “legítima”. A 

sua representação não está respaldada somente por ser uma preferência social ou prestigiada, 

 
66 No original: “Certaines études (voir par exemple Perrefort 1997 ou Muller 1998), décèlent une corrélation 

forte entre l’image qu’un apprenant s’est forgé d’un pays et les représentations qu’il construit à propos de son 

propre apprentissage de la langue de ce pays. Ainsi, une image négative de l’Allemagne (exemple couramment 

observé en France ou en Suisse romande) correspondrait à la vision d’un apprentissage difficile et insatisfaisant 

de l’allemand, conception parfois relayée par les enseignants eux-même)”. 
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porém principalmente por fazer parte de um projeto de política linguística. Na primeira parte 

desta seção, observamos diversas operações glotopolíticas de homogeneização, 

“embelezamento” da LF, resultado de variadas intervenções de políticas linguísticas 

coercitivas. 

Guespin e Marcellesi explicitam que: 

 

O termo glotopolítica pode ser usado para dois propósitos: tanto para evocar práticas 

como para designar a análise; glotopolítica é, portanto, tanto uma prática social, da 

qual ninguém escapa (as pessoas “fazem glotopolítica sem saber”, seja um cidadão 

comum ou um ministro da economia), e como está destinada a se tornar uma 

disciplina de pesquisa, um ramo da sociolinguística que se faz agora necessário 

(GUESPIN; MARCELLESI, 1986, p. 16, tradução nossa).67 

 

 

Para postular que a glotopolítica é onipresente Guespin e Marcellesi (1986, p. 9) 

enfatizam que ela funciona sob uma dupla determinação: “toda sociedade humana é 

linguageira e toda prática de linguagem é social”68. Além disso, como estamos sempre 

envolvidos e atuando na linguagem, tomando decisões que modificam nossas relações e 

práticas sociais, estamos sempre fazendo escolhas glotopolíticas. Dessa forma, a 

representação de uma língua é também uma decisão política. 

A glotopolítica está presente em “todos os fatos da linguagem onde a ação da 

sociedade toma a forma de política” (GUESPIN; MARCELLESI, 1986, p. 5).69 As normas 

linguísticas “garantem” ou controlam que se trata de uma língua legítima, a ideologia 

linguística trata de fazer crer, evidenciar que o modelo de língua escolhido é mesmo, o 

padrão, como consequência sobrevive uma ideologia linguística glotofóbica. 

 

3.2 Considerações parciais 

 

 Le mythe d'une langue pure, 

 gardée qu'elle est à l'abri 

 des contaminations externes. 

Jean-Marie Klinkenberg 

 

 
67 No original: "Le terme glottopolitique peut être utilisé à deux fins : à la fois pour l'évocation des pratiques et 

pour la désignation de l'analyse ; la glottopolitique est donc à la fois une pratique sociale, à laquelle nul 

n'échappe (on « fait de la glottopolitique sans le savoir », qu'on soit simple citoyen ou ministre de l'économie), et 

elle a vocation à devenir une discipline de recherche, une branche aujourd'hui nécessaire de la sociolinguistique". 
68 No original: "Toute société humaine est langagière, et toute pratique langagière est sociale". 
69 No original: "Glottopolitique est nécessaire pour englober tous les faits de langage où l'action de la société 

revêt la forme du politique".  
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Iniciamos o capítulo destacando a importância da defesa e da promoção da língua, 

temas caros à política francesa. Os “enriquecimentos” feitos na língua francesa ocultam os 

interesses políticos e ideológicos que estão por detrás do mito da língua standard.  

Observamos que a consciência monolítica inculcada pelo Estado acabou reforçando a 

IL de que toda a heterogeneidade serve de empecilho à comunicação. Vale salientar que essa 

IL corresponde a uma ideologia nacionalista, efeito de investimentos glotopolíticos que 

forjaram a ideia de língua única e de nação indivisível; como afirma Bourdieu (1998, p. 31), 

corresponde a “aceitar tacitamente a definição oficial da língua oficial de uma unidade 

política”. 

Ainda sobre a IL glotofóbica, Blanchet (2014) afirma que ela está tão consolidada na 

França que a simples menção ao verbo maîtriser a língua, ela já se faz presente. O autor 

argumenta que a língua não é um animal para ser domado e, sendo a língua infinita, não há 

como se apropriar da sua totalidade, pois essa totalidade não existe. Qualquer tentativa será 

reduzi-la a um código e descontextualizá-la. 

Consideramos que a língua “legítima” é aquela que ganha a crença de superioridade, 

resultado de uma convenção arbitrária de um único modelo “correto” de língua. 

Consequentemente, todas as outras variedades linguísticas acabam sendo estigmatizadas, visto 

estarem fora da norma-padrão ideal. 

Para compreendermos como esse modelo cultural francês foi exportado e atuou no 

mito da língua legítima no Brasil, passaremos, a partir de agora, a perceber o papel da LF nas 

relações Brasil-França. 



 

 

65 

 

  

4 AS RELAÇÕES HISTÓRICAS BRASIL-FRANÇA: O PAPEL DA LÍNGUA 

   FRANCESA 

 

Neste capítulo, abordamos como o modelo cultural francês atuou não apenas na 

imagem de LF no Brasil, mas, especialmente, como serviu de referência para aceder à 

“civilidade e ao progresso”. Para tal fim, delimitamos quatro questões centrais. 

Primeiramente, iniciamos uma reflexão sobre a presença dos imigrantes franceses em terras 

brasileiras. Segundo, observamos alguns contextos em que a influência do modelo francês se 

fez presente em nossas narrativas históricas. Terceiro, repensamos sobre as ideias em 

circulação veiculadas por meio dos periódicos70 franceses impressos no Brasil. E, finalmente, 

analisamos o lugar da LF na educação brasileira do mesmo século. 

 

4.1 O papel da imigração francesa do século XIX 

 

Inicialmente, chamou-nos a atenção o fato de que muitos estudos destacam a forte 

influência da imigração francesa do século XIX no Brasil, principalmente para a formação das 

elites. No entanto, poucos problematizam o baixo contingente de imigrantes franceses no país 

em relação a outros grupos de imigrantes. Encontramos em Suppo e Lessa (2009, p. 65) a 

mesma inquietação e o seguinte questionamento: “Como pode uma colônia numericamente 

inexpressiva destacar-se das demais pela forte presença que sua cultura de origem conquista 

na sociedade brasileira ao longo do século XIX”?  

Algumas análises apontam que, por se tratar de um tempo de desenvolvimento da 

identidade nacional, a cultura francesa foi “naturalmente” dominante já que se tratava do 

“modelo superior de civilização”. Outras atribuem importância da influência francesa por 

conta da transferência da família real para o Brasil ou ainda por ser resultado da presença de 

viajantes71ou profissionais renomados que passaram por aqui.  

Baines (1993) propõe o quadro a seguir que apresenta a França na 11ª posição no 

ranking da imigração mundial. 

 
70 Periódicos franceses se referem aos jornais ou revistas franceses. 
71 Os historiadores costumam utilizar a categoria “viajantes” para se referirem aos estrangeiros que estiveram no 

Brasil e que deixaram algum tipo de relato escrito ou iconográfico sobre a natureza ou os costumes dos países. 

Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/dossies/dossie-antigo/matrizes-nacionais/figuras-de-

viajantes/relatos-de-viagem/>. Acesso em: 10 fev. 2021. 
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Figura 7: Principais polos mundiais de imigração entre 1815 e 1930 

Nacionalidade Número % do total 

1. Britânicos 11.400.000 22,75 

2. Italianos 9.900.000 19,76 

3. Irlandeses 7.300.000 14,57 

4. Austro-húngaros 5.000.000 9,98 

5. Alemães 4.800.000 9,58 

6. Espanhóis 4.400.000 8,78 

7. Russos 3.100.000 6,19 

8. Portugueses 1.800.000 3,59 

9. Suecos 1.200.000 2,40 

10. Noruegueses 800.000 1,60 

11. Franceses 400.000 0,80 

Total 50.100.000 100,00 

Fonte: BAINES (1993) apud VIDAL, LUCA 2009, p. 51. 

 

Mauro (1974 apud LESSA; SUPPO, 2009, p. 77) afirma que uma das suposições para 

não haver imigração francesa em massa é porque “a França não conheceu o crescimento 

demográfico que conheceram outros países da Europa”.  Assim, a entrada desses viajantes se 

deu por natureza individual e espontânea. 

Além disso, para o historiador, mesmo que os imigrantes franceses não fossem muitos 

em solo brasileiro e estivessem longe de traduzir a imagem de “agentes civilizadores” 

(BARBUY, 2009, p. 260), eles gozavam de um grande fascínio, por isso não era tão comum 

tê-los em classes inferiores. Dessa forma, o “prestígio da cultura francesa era tal que criava 

um a priori favorável para qualquer um vindo da França, e o imigrante se beneficiava dessa 

situação para, rapidamente, se fazer um lugar ao sol” (MAURO, 197472 apud LESSA; 

SUPPO, 2009, p. 77). Sendo assim, poderiam entrar com mais facilidade em alguns setores 

mesmo que nunca tivessem tido a prática do ofício, um savoir-faire mesmo sans le savoir. 

De acordo ainda com Suppo e Lessa, os imigrantes eram: 

 

Em sua maioria trabalhadores de origem social humilde que nos centros urbanos 

tiveram suas identidades nacionais mais evidenciadas do que seus compatriotas 

instalados no meio rural, o qual absorveu uma imigração de massa, de braços para a 

lavoura. Por outro lado, desnudando os interesses e enjeux franceses no Brasil 

(SUPPO; LESSA, 2009, p. 76). 

 

 
72 MAURO, Frédéric, Analyse historique des relations économiques entre la France et l'Amérique Latine. Actes 

des Journées des Universitaires d.information et de recherche sur la stratégie d.expansion et d.information des 

entreprises régionales dans les Amériques Latines, p. 22-24. 1974. 
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O fato de ser um número reduzido de imigrantes não significa que faziam parte da 

elite francesa. Como destaca Barbuy (2009), em sua maioria eram trabalhadores de origem 

social humilde como: 

 

modistas, alfaiates, cabeleireiros, donos de hotéis e restaurantes [...], ou pedreiros e 

açougueiros, cuja história foi apagada por não se enquadrar nessa tela de glamorosa, 

na qual a ideia de ser ‘francês’ era atrelada à de burguesia (BARBUY, 2009, p. 258). 

 

Ademais, de acordo com Mauro, uma das hipóteses de não ser preciso uma imigração 

em massa é porque havia uma fidelidade por parte da elite brasileira no consumo de artigos 

importados, “em parte produtos culturais, como os produtos da indústria de luxo, por exemplo 

as obras de arte, os perfumes, a alta costura, em síntese tudo o que faz o prestígio dos artigos 

de Paris.” (MAURO, 197473 apud LESSA; SUPPO, 2009, p.78).  

Segundo Menezes, ser francesa funcionava como um passaporte para ser bem-

sucedido em terras brasileiras, como podemos conferir no anúncio a seguir: 

 

Precisa-se com brevidade de uma sra. francesa que saiba com perfeição fazer 

chapéus, tocas, vestidos etc. para uma casa de modas na rua do Ouvidor, n.171 

(MENEZES, 2008, p. 235). 

 
 

Havia uma demanda por fabricar produtos franceses e uma escassez de trabalhadores 

especializados. O país precisava atrair mão de obra europeia qualificada para o seu “processo 

civilizador74” (LESSA; SUPPO, 2009, p. 78). Havia uma crença circulante de que apenas 

estrangeiros saberiam executar alguns serviços com qualidade. 

Suspeita-se, também, que a baixa emigração tenha sido resultado da propaganda 

negativa disseminada por viajantes ou diplomatas no exterior, “não se conhecia nada do 

Brasil, apenas um Brasil de opereta, a febre amarela e as serpentes” (SANTA-ANA NERY75, 

1889 apud LESSA; SUPPO, 2009, p. 104). Apregoava-se que, por conta do clima tropical, o 

país era um território favorável à reprodução de algumas doenças e ainda um local de muita 

miscigenação. 

As interdições ao Brasil ocorreram em alguns momentos, provavelmente devido às 

crises econômicas e políticas francesas nos anos de 1815, 1848 e 1870. Esses impedimentos 

 
73 MAURO, Frédéric. Op. Cit., p. 65. 
74 Norbert Elias denominou de processo civilizador este processo de monopolização da violência, e da economia, 

pelos Estados Nacionais, imbricado a um crescente refinamento de comportamentos por parte dos altos extratos 

da população, gradualmente democratizados, ou se quisermos, as disputas entre cavaleiros e grupos armados 

verifica-se agora no interior das Cortes e os Parlamentos (SARAT; SANTOS, 2012). 
75 SANTA-ANA NERY, F. (Org.). Le Brésil, , citations de Santa-Anna Nery: p. VIXVI, 465. 1889. 
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funcionavam como uma propaganda negativa. De acordo com Viotti da Costa (1998), a 

circular do Visconde de Meaux, de 1875, por exemplo, proibiu que seus compatriotas fossem 

recrutados pela Agência Brasileira de Imigração. 

 

 
Os governos da França e da Itália tomavam providências com o objetivo de alertar 

suas populações para que não emigrassem para o Brasil. Em circular, datada de 31 

de agosto de 1875, o conde de Meaux, em nome do governo francês, proibia 

terminantemente a emigração para o Brasil, e o governo italiano, em setembro, 

ordenava aos prefeitos que advertissem aos italianos que ao emigrarem para o Brasil 

se exporiam à miséria (VIOTTI DA COSTA,1998, p. 170, grifo nosso). 

 

 

A legação Imperial do Brasil na França contestou a circular de Meaux, dizendo que a 

interdição oficial era um posicionamento político que representava “um perigo iminente e 

ameaça causar grave prejuízo ao desenvolvimento da prosperidade do país” (LESSA; SUPPO, 

2009, p. 95). Declarar que o estrangeiro seria exposto à miséria era exatamente o contrário da 

propaganda que o Brasil necessitava naquele momento.  

Para conhecer um pouco mais das relações franco-brasileiras, os autores realizaram 

uma pesquisa empírica sobre alguns imigrantes anônimos por meio de correspondências 

diplomáticas brasileira, francesa e de relatos publicados de viajantes franceses. Para os 

historiadores, essas trocas epistolares revelaram uma nova imagem dessas relações, pois 

mostraram divergências, preferências e adversidades. 

Como foi o caso do primeiro secretário da legação, Charles Pontois, em 1834, que 

solicitou seu repatriamento definitivo do Brasil: 

 

Prefiro não falar da fastidiosa monotonia da vida que aqui se vive, a falta de 

sociabilidade do caráter dos habitantes, a natureza desagradável e penosa das 

dificuldades, que incessantemente reaparecem, que reencontra aqui a condução dos 

negócios. Mas o Senhor Conde não ignora o quanto é funesta a influência que o 

clima dos trópicos exerce sobre a mais robusta das saúdes. […] Eu não poderia, por 

conseguinte, sem graves inconvenientes para minha saúde, assim como para a minha 

fortuna, prolongar ainda mais minha estada neste país. (AMAE, 191876 apud 

LESSA; SUPPO, 2009, p.78). 

 

 

O clima dos trópicos era considerado um grande vilão para os estrangeiros. Quase um 

século depois de Charles Pontois, o embaixador Paul Claudel, em uma de suas 

correspondências a outro diplomata, Philippe Berthelot, queixava-se também sobre o clima e 

as enfermidades que trazia ao ambiente: “eu não poderia aceitar passar um quarto verão no 

Rio de Janeiro” (ibid., p. 79). 

 
76 AMAE (Arquivo Histórico do Ministério das Relações Exteriores da França) s. d., v. 2) 
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Além das críticas quanto ao clima, havia também o racismo científico que circulava 

entre os viajantes. Como foi o caso do professor Pierre Denis, professor da Université de 

Paris e parceiro da Revue de l’Amérique Latine, quando relatou o que na opinião dele seria 

um dos empecilhos para o desenvolvimento do Brasil. 

 

A inferioridade econômica e moral da população negra no Brasil não pode ser 

contestada. A puerilidade dos negros é extrema. Eles são desprecavidos e não 

conhecem nenhuma forma de ambição, única mola do progresso” (DENIS, 1909 

apud PETRUCCELLI, 1996, p. 145). 

 

 

A crítica de Denis é própria de uma visão etnocêntrica, ou melhor, de um pensamento 

abissal, o que, de acordo com Santos (2007, p. 71), significa que “‘o outro lado da linha’ 

desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente, e é mesmo produzido como inexistente”. 

Nessa crítica estigmatiza-se o negro e a prosperidade do país em uma lógica de exclusão. 

Ainda que, para alguns, seja reflexo de um tempo colonialista e longínquo, de acordo com 

Santos, o princípio das Epistemologias do Sul faz lembrar “é que esta realidade é tão 

verdadeira hoje como era no período colonial” (ibid., p. 769). 

Outro exemplo de um pensamento colonizador foi o do Conde Joseph-Arthur 

Gobineau, apelidado de “inimigo cordial do Brasil77”, um diplomata, escritor e filósofo 

francês, que ficou em território brasileiro em missão oficial por 15 meses.  

 

O Brasil só pode ser algo se os brasileiros desaparecerem; eles são uma população 

incompetente, corrupta até o âmago, e de quem é impossível fazer algo; não mais 

físico do que força moral.78  

GOBINEAU, « Lettre du 29 juin 1869 » (SIQUEIRA, 2004, p. 97, tradução nossa). 

 

 

Acreditar que a única saída para o Brasil seria eliminar a população brasileira, que 

todo brasileiro é corrupto, que o pior do país é o seu povo, são exemplos de imaginários 

sustentados historicamente que cristalizam a baixa autoestima da nossa sociedade. No caso da 

citação de Gobineau, revela algo ainda mais grave, pois ele defendia o branqueamento das 

raças, uma teoria pseudocientífica para justificar práticas desumanas, como a escravidão.  

Para o diplomata, o grande problema da sociedade era o cruzamento entre as raças. Em 

sua teoria, havia uma hierarquização das raças, ou seja, havia uma estirpe superior, a dos 

 
77 Recebeu esse título em razão dos comentários formulados sobre a população nacional após sua estada no país 

entre abril de 1869 e maio de 1870, quando comparou os brasileiros com macacos e os qualificou como 

“mestiços degenerados” (DEZEM, 2005, p. 211 apud FULGÊNCIO, 2014, p. 207) 
78 No original: « Le Brésil ne peut être quelque chose qu’à la condition de voir disparaître les Brésiliens ; c’est 

une population inepte, vicieuse jusqu’à la mœlle, et dont il est impossible de rien faire ; pas plus de force 

physique que morale". 
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brancos europeus, e todas as outras raças (índios, negros e amarelos) pertenciam às classes 

inferiores, que iriam desaparecer. Ele ficou conhecido principalmente por seu ensaio sobre a 

desigualdade das raças humanas e por ser bastante amigo de D. Pedro II. 

Esse tipo de pensamento preconceituoso envolve a crença de que o imigrante ideal 

seria o cidadão europeu, cidadão de raça branca, única mão de obra eficiente para realizar o 

trabalho livre, escondendo o interesse de um discurso racista e eugênico79. Nessa perspectiva, 

Ramos (1996, p. 61) afirma que a solução seria: “a entrada do imigrante, portanto, garantiria 

“a ‘correção’ dos componentes étnicos que fundaram o Brasil, produzindo um ‘tipo’ racial 

brasileiro mais eugênico, porque possuidor de maior quantidade de sangue branco”.  

A circulação do mito da raça pura acabou gerando graves consequências nas políticas 

públicas ou mesmo institucionalizando o racismo na sociedade brasileira, acentuando ainda 

mais a desigualdade.  De acordo com Fulgêncio: 

 

as teorias racistas calhavam às elites locais, que as utilizavam para bloquear as 

discussões sobre cidadania que decorriam da abolição da escravatura e das 

promessas liberais do direito republicano que se implantava [...] (FULGÊNCIO, 

2014, p. 208). 

 

 

Consequentemente, brancos foram privilegiados enquanto negros e indígenas foram 

desfavorecidos ao longo dos anos. Esses e outros estigmas acabaram invisibilizando raças, 

disseminando preconceitos, discriminações e até mesmo forjando políticas públicas80, como 

foi o caso da restrição à entrada dos imigrantes indígenas vindos da Ásia ou da África, em 

1890, no Brasil. 

Atitudes discriminatórias como essas, moldaram as relações sociais do início do século 

XIX e criaram raízes profundas. Essas raízes acabaram se confundindo e forjando a ideologia 

do purismo linguístico. Ou seja, quanto mais pura e “legítima” for uma língua, mais “correta” 

e mais associada estará à norma-padrão. Bagno (2013) defende que o mito sobre a língua tem 

por inspiração a França do século XVII com o “fantasma de Vaugelas”. Claude Favre de 

Vaugelas foi um gramático francês meticuloso que se tornou referência do purismo 

linguístico. Em 1647, ele publicou Les remarques sur la langue Française utiles à ceux qui 

veulent bien parler et bien écrire, no qual prescreveu a gramática modelo da legítima língua 

francesa. 

Clement afirma que, na concepção de Vaugelas, sobre o “bom uso” do francês: 

 
79 Eugenia é a crença de que existiria uma raça pura, mais forte e sábia que eliminaria as raças mais fracas, 

desenvolvendo o extermínio das mesmas (SANTOS, 2005, p. 51). 
80 Para uma compreensão mais ampla verificar o decreto nº 528, de 28 de junho de 1890 (artigos 1,2 e 3), sobre a 

introdução de imigrantes no Brasil (BRASIL, 2021). 
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Há sem dúvida dois tipos de usos, um bom e um ruim. O ruim é formado pelo maior 

número de pessoas, que em quase todas as coisas não são os melhores, e o bom, pelo 

contrário, não é composto de uma pluralidade, mas da elite das vozes[...] Portanto, é 

assim que definimos o bom uso. É o modo de falar mais puro da corte à maneira de 

escrever a mais pura dos autores da época. Quando eu digo a corte, incluo as 

mulheres assim como os homens, e muitas pessoas da cidade onde o príncipe reside, 

que pela comunicação que tem com o povo da corte participa de sua educação. É 

evidente que a corte é como um depósito do qual nossa língua extrai muitos termos 

bonitos para expressar nossos pensamentos (CLÉMENT, 2018, p. 150, grifo e 

tradução nossos)81. 

 

 

Nessas observações ele estabeleceu as normas da primeira gramática descritiva do 

francês, regras que se tornaram como um centro irradiador sendo impostas e aceitas. Para 

Vaugelas, a “maneira de falar mais saudável da corte está em conformidade com a maneira de 

escrever mais saudável dos escritores da época82”. Isto é, o paradigma linguístico teve uma 

origem arbitrária com critérios não linguísticos. O gramático decidiu que este era o “melhor” 

francês ou a norma-padrão, uma vez que era praticado por pessoas superiores na sociedade. 

Vaugelas foi um dos primeiros membros da Academia Francesa e participou do primeiro 

dicionário organizado por Richelieu, que mencionamos anteriormente. 

Blanchet (2013, p. 86, tradução nossa) salienta que “a ortografia francesa ainda é um 

bom exemplo a respeito disso, tanto em suas complicações desnecessárias e muitas vezes 

esdrúxulas quanto no uso perfeccionista dela como ferramenta de seleção social”83. As 

crenças nesses parâmetros serviram não apenas para controlar a língua e regular seus usos, 

mas principalmente para fazer julgamentos sociais e então determinar quem era digno de 

prestígio social. Monteagudo explica que o purismo linguístico está associado ao 

prescritivismo tradicional, e este: 

 

Acha-se associado à sobrevivência de estruturas sociais e esquemas de valores 

autoritários e discriminatórios e repousa num emaranhado de preconceitos que afinal 

convertem a variedade padrão num elemento chave da hegemonia e do controle em 

 
81 No original: "Il y a sans doute deux sortes d’usages, un bon et un mauvais. Le mauvais se forme du plus grand 

nombre de personnes qui presque en toutes choses n’est pas le meilleur, et le bon au contraire est composé non 

pas de la pluralité mais de l’élite des voix [...] Voici donc comme on définit le bon usage. C’est la façon de parler 

de la plus saine partie de la cour conformément à la façon d’écrire de la plus saine partie des auteurs du temps. 

Quand je dis la cour, j’y comprends les femmes comme les hommes, et plusieurs personnes de la ville où le 

prince réside, qui par la communication qu’elles ont avec les gens de la cour participent à sa politesse. Il est 

certain que la cour est comme un magasin d’où notre langue tire quantité de beaux termes pour exprimer nos 

pensées [...]".  
82 No original: "La façon de parler de la plus saine partie de la cour conformément à la façon d’écrire de la plus 

saine partie des auteurs du temps". 
83 No original: "L’orthographe du français en fournit aujourd’hui encore un bon témoignage, à la fois par ses 

complications inutiles et souvent aberrantes ainsi que dans l’utilisation perfectionniste qui en est faite comme 

outil de sélection sociale ». 
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mãos de um grupo de prestígio e a tornam um pesado fardo de exclusão 

sociocultural (MONTEAGUDO, 2011, p. 43). 

 

 

O purismo ou o protecionismo linguístico está tão arraigado na nossa sociedade que 

até mesmo um abolicionista e diplomata que foi Joaquim Nabuco, em seu discurso de posse 

na Academia Brasileira de Letras (ABL), em 20 de julho de 1897, na qualidade de secretário-

geral, associou a pureza do idioma com a pureza da raça. 

 

A raça portuguesa, entretanto, como raça pura, tem maior resistência e guarda 

assim melhor o seu idioma; para essa uniformidade de língua escrita devemos 

tender. Devemos opor um embaraço à deformação que é mais rápida entre nós; 

devemos reconhecer que eles são os donos das fontes, que as nossas empobrecem 

mais depressa e que é preciso renová-las indo a eles. A língua é um instrumento de 

ideias que pode e deve ter uma fixidez relativa; nesse ponto tudo precisamos 

empenhar para secundar o esforço e acompanhar os trabalhos dos que se 

consagrarem em Portugal à pureza do nosso idioma, a conservar as formas 

genuínas, características, lapidárias, da sua grande época [...] (NABUCO, 1897, 

grifo nosso). 

 

 

Seguindo a lógica colonial, se uma raça é pura, sua origem é europeia; se uma mão de 

obra é qualificada, sua origem também é europeia; em termos de línguas, quanto mais 

próxima ao “padrão” europeu, mais pura seria essa língua? No que concerne à LF, vimos que 

as seleções das normas feitas por Vaugelas tiveram como modelo a aristocracia. Como pensar 

em um padrão se a escolha dessa variedade corresponde um processo histórico, político e 

sociocultural?  

Para se alcançar o francês “legítimo” ou o português “legítimo” bastaria obedecer às 

regras prescritivas dessas línguas sem levar em consideração a situação concreta de uso? No 

caso do português, há uma dependência ainda mais subentendida, pois em seu processo 

histórico houve uma colonização linguística em que “condições assimétricas de poder tais que 

a língua colonizadora tem condições políticas e jurídicas para se impor e se legitimar 

relativamente à(s) outra(s), colonizada(s)” (MARIANI, 2004, p. 19). 

A Academia Francesa, em seu artigo 24, revela que a principal missão que lhe foi dada 

é de: “trabalhar, com todo cuidado e diligência possíveis, para dar certas regras à nossa língua 

e torná-la pura, eloquente e capaz de lidar com as artes e as ciências84”. A tradição de 

conservar o purismo linguístico”, pelo Dire, ne pas dire (ACADÉMIE, 2021) se mantém na 

atualidade reforçando a normatização da língua e a existência da língua única, quer dizer, do 

 
84 No original: "La principale fonction de l'Académie sera de travailler, avec tout le soin et toute la diligence 

possibles, à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts 

et les sciences". 
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“bom francês”. Segundo Maurais; Bédard (2008, p. 39, tradução nossa), “a longa história do 

francês é marcada pelo culto de uma única língua, em uma França que sempre se considerou - 

e se colocou desde o início - como monolíngue, contra a evidência de um plurilinguismo de 

fato”85.  

Em contrapartida, intelectuais e escritores desejosos de reproduzir, ou melhor, de 

seguir a tradição francesa, fundaram, em 1897, a Academia Brasileira de Letras (ABL), no 

Rio de Janeiro. Sendo sua principal função: 

 

Desde a fundação da Academia Brasileira de Letras, a instituição atribuiu-se como 

tarefa essencial o cultivo da língua e da literatura nacional. Nesse sentido, a Casa de 

Machado de Assis tem publicado a sua Revista, obras de Acadêmicos, e se empenha 

em preparar o dicionário da língua, depois de se ter ocupado da organização do 

Vocabulário ortográfico da língua portuguesa (ABL, 2021). 
 

 

Confirmando, assim, o que Mariani postulou: 

 

A ocidentalização representa tanto a adoção de instituições europeias quanto a 

adaptação de instituições locais aos moldes europeus [...]. Representa, também, da 

parte de muitos governos, aceitar sem aprofundadas discussões a língua de 

colonização como língua comum à sociedade como um todo, ou seja, como língua 

nacional e oficial, a fim de viabilizar de modo mais eficaz a entrada da ex-colônia no 

mercado internacional (MARIANI, 2008, p. 9, grifo nosso). 

 

 

Mais adiante, veremos que, ainda no século XIX, muitas outras instituições ou 

monumentos foram criados no Império com moldes europeus. Eles davam ares de uma 

espécie de “Paris dos trópicos”. A sede da ABL, por exemplo, é uma versão brasileira réplica 

do Petit Trianon de Maria Antonieta, em Versailles. Essa construção foi uma doação em 

ocasião de uma exposição comemorativa pelo centenário da independência do Brasil, em 

1922. Não se esconde o orgulho de reproduzir até mesmo as fardas dos renomados “imortais”, 

como podemos conferir a seguir: 

 

 
85 No original: "La longue histoire du français est marquée par le culte d’une langue unique, dans une France qui 

s’est pensée – et posée dès l’origine- comme monolingue, contre l’évidence d’un plurilinguisme de fait". 
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Figura 8: Academia Francesa /Academia Brasileira de Letras (2019) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: ACADÉMIE, 2019; ABL, 2019. 

 

Vale ressaltar que os papéis das academias junto às sociedades francesa e brasileira se 

diferem. A Academia Francesa se coloca em uma posição de legitimidade para legislar sobre 

o francês, enquanto a ABL declara que “tem por fim a cultura da língua e da literatura 

nacional” (ABL, 1897). Esse purismo linguístico perdurou até o início do século XX, quando 

a Linguística estruturalista chega ao Brasil, mesmo nos círculos intelectuais da ABL. Na 

sociedade brasileira os referenciais de gramática não são exercidos pela ABL, eles acabaram 

sendo desempenhados pelos compêndios de gramática normativa de autores, como: Evanildo 

BECHARA, Celso CUNHA, Rocha LIMA etc. Dependendo do posicionamento adotado por 

esses autores, principalmente no que concerne à noção de erro, acabam gerando muitas 

dúvidas. 

De acordo com Lagares (2018, p. 204), “o problema do padrão no Brasil é uma ferida 

aberta, que se manifesta na “esquizofrenia” das gramáticas de referência e nos usos 

linguísticos normais, sobretudo os escritos.”  

Para Faraco, a abordagem normativa consiste: 

 

Há um século e meio, os letrados brasileiros vivem uma situação de esquizofrenia 

linguística, enredados por uma cultura do erro que afeta pesadamente o nosso 

imaginário sobre a língua, as nossas relações sociais e o ensino de português. 

(FARACO, 2008, p. 107). 

 

 

Assim, de acordo com Faraco (2008) e Lagares (2018), há uma obsessão dos 

gramáticos pelas regras da “norma culta”. No entanto, ao valorizar a cultura do erro 

alimentam um discurso de insegurança linguística e de glotofobia, o que corrobora para 

desmistificar que a IL que os sustenta são critérios especulativos e extralinguísticos. 
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Voltando à relação dos imigrantes franceses, no século XIX, no Brasil, percebemos o 

posicionamento de alguns desses “agentes civilizadores” distante do paradigma de uma 

Europa “civilizada”, “fraterna”, aquela que ilumina os caminhos dos “povos selvagens”. A 

título de ilustração, selecionamos dois anúncios que encontramos em Menezes: 

 

Cesar, alfaiate, morador na rua da Cadeia, ao canto da rua dos Ourives, participa e 

faz público que ele tem recebido da França ricos vestidos de corte bordados, por 

preço cômodo, e o mesmo tem na sua loja uma fábrica de fazer tranças e cordões de 

todas as qualidades de cabelos, e tudo mais [...], o mesmo também tem para vender 

um negro que coze bem de alfaiate e corta todas as qualidades de obras, tem 25 anos 

e o preço é 350$000 réis. (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 4 AGOSTO DE 1821 

apud MENEZES, 2008, p. 225) 

 

Fugiu um preto de nome Mathias, marcado de bexigas na cara e no peito, há oito 

dias. Quem dele tiver notícia ou agarrar, dirija-se à loja francesa da rua do Ouvidor, 

n.144, que receberá o prêmio do seu trabalho. (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 6 

MAIO DE 1922 apud MENEZES, 2008, p. 225) 

 

 

Esses alertas de fuga, compra, venda ou aluguel de escravos publicados em periódicos 

não foi uma ação exclusiva de imigrantes franceses, lamentavelmente eram práticas 

discriminatórias recorrentes no século XIX. 

Segundo Menezes, anúncios como esses: 

 

Indicam que a lógica da escravidão negra extrapolava os laços coloniais do passado 

para tornar-se uma lógica a afetar aqueles que, vivendo na cidade, tinham posses 

suficientes para a compra de escravos. Dessa lógica cruel, não escaparam os 

estrangeiros, o que demonstra, portanto os limites da “civilização”, que os 

imigrantes europeus traziam para terras brasileiras (MENEZES, 2008, p. 226). 

 

 

Esses anúncios trazem à memória parte das atrocidades da escravidão que foram 

compactuadas pela sociedade brasileira. Nesse sentido, a historiadora Hebe Mattos (2019) 

aponta similaridades entre o Brasil e a França:  

 

São dois países católicos, que atualizam o processo de escravidão já na sua fase mais 

liberal, nacional, e que lidam com a abolição mais na chave do silêncio do que no 

enfrentamento das feridas que essa ordem escravista deixou nas duas sociedades. 

(MATTOS, 2019).  

 

Faraco (2008) compartilha um estudo de Pagotto que mostra o quanto a existência das 

linhas abissais se encontra presente na LP. Ele compara textos constitucionais de 1824 e 1891 

e percebe que as normas mudaram significativamente no século XIX. O que chamou atenção 

do autor é que mesmo para um país que estava politicamente emancipado essa independência 

não se refletia linguisticamente, pois a escrita parecia ainda mais perto da escrita lusitana. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Faraco explica que Pagotto conseguiu “decifrar” o enigma observando os estudos do 

historiador Antonio Gil: 

 

A lusitanização progressiva da norma escrita, num período de 65 a 70 anos, se 

encaixa perfeitamente no projeto político da elite brasileira pós-independência de 

construir uma nação branca e europeizada, o que significava, entre outros muitos 

aspectos, distanciar-se e diferenciar-se do vulgo [...] isto é, da população 

etnicamente mista e daquela de ascendência africana, que constituíam, sem dúvida, 

um estorvo grande àquele projeto (FARACO, 2008, p. 108, grifo nosso). 

 

 

Portanto, quanto mais formos colonizados culturalmente mais próximos do padrão 

europeu estaríamos. Essa influência não se deu somente no prescritivismo da LP, mas também 

no modo como contamos nossas histórias nacionais. 

 

4.2 A construção de uma história “legítima” 

 

Normalmente, as narrativas sobre a criação das identidades nacionais sugerem uma 

ascendência comum de línguas, de símbolos (hinos, bandeiras), de modos e costumes, como 

se fosse algo natural. No entanto, muitas dessas histórias se resumem em tradições inventadas 

que têm como finalidade nos fazer crer ser semelhantes e fomentar o sentimento de 

pertencimento da nação. Reconhecemos essas memórias e nos reconhecemos nelas, pois elas 

nos costuram ou nos “suturam” (HALL, 2019) a uma única consciência nacional.  

A esse respeito Thiesse destaca que: 

 

No início do século XIX, as nações ainda não tinham uma história. Mesmo aqueles 

que já identificaram seus antepassados têm apenas alguns capítulos incompletos de 

uma narrativa cuja essência ainda não foi escrita (THIESSE, 2000, p. 133, tradução 

nossa)86. 

 

 

As narrativas históricas consagradas que elencamos para esta parte da pesquisa nos 

mostram como o modelo cultural francês serviu não apenas para a imagem de LF no Brasil, 

mas também como ideal de nação e civilização. Temos a chance, portanto, de rever algumas 

dessas narrativas de padrões europeus e repensar como esse modelo de civilidade serviu de 

parâmetro à modernização e à “europeização” do Brasil, no século XIX. 

Muitas dessas narrativas históricas oficiais são objetos de disputa política, como 

afirma Schwarcz: 

 
86 No original: "À l'aube du XIXe siècle, les nations n'ont pas encore d'histoire. Même celles qui ont déjà 

identifié leurs ancêtres ne disposent que de quelques chapitres incomplets d'une narration dont l'essentiel est 

encore à écrire". 
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Todo regime político estabelece em sua base um imaginário social constituído por 

utopias e ideologias, mas também por mitos, símbolos e alegorias, elementos 

poderosos na conformação do poder político, especialmente quando adquirem 

aceitação popular (SCHWARCZ, 1998, p. 24). 

 

 

Essas narrativas fazem parte da memória nacional, por isso são objetos de disputa, 

visto que há relações de poder que as subjazem. Nessa discussão, não podemos desconsiderar 

as imagens francesas que eram feitas do Brasil. Mencionamos anteriormente a vinda de 

muitos imigrantes ou viajantes ao território brasileiro. Muitos deles expressaram seus “olhares 

estrangeiros”, seus pensamentos e suas impressões por meio de seus escritos. Beluzzo (1996, 

p. 15) salienta que, por isso, “somos vistos, sem nos termos feito visíveis. Fomos pensados”. 

Isto é, as imagens que tinham sobre nós foram feitas a partir do outro.  

Ainda a esse respeito Pesavento afirma que: 

 

O olhar do viajante não é neutro ou inocente, por certo, pois tais passantes já trazem 

em sua bagagem de conhecimentos um arquivo de imagens, estereótipos e 

preconceitos, que predispõem o julgamento e mesmo a qualificação prévia daquilo a 

ser observado (PESAVENTO, 1999, p. 80). 

 

 

Esse outro que estava de passagem era um outro que estava entre dois mundos, um 

olhar de dentro para fora (da Europa para a América). Carelli (1994, p. 27) destaca que as 

imagens reveladas sobre o Brasil não são imagens acidentais, são resultados de uma 

estratificação histórica. Para Santos, essa estratificação se justificaria pela supremacia de uma 

monocultura do saber, no norte global há um único saber válido. Para o enfrentamento ou para 

a superação desse pensamento, faz-se necessário confrontá-la a uma ecologia de saberes, “no 

reconhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogêneos (sendo um deles a ciência 

moderna) e em interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer a sua 

autonomia” (SANTOS, 2010, p. 53). 

Carelli (1994, p. 117) relata que “a partir da primeira metade do século XIX, os 

brasileiros vão se rebelar contra as ‘maledicências’ dos viajantes franceses cujas expedições 

tinham fins coloniais ou comerciais”. Deste modo, o Brasil precisava construir uma boa 

imagem, pois era caracterizado como uma terra exótica povoada por “selvagens” 

(SCHWARCZ, 1998, p. 599). No entanto, selvagens estes passíveis de serem civilizados por 

“generosos” europeus. 
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Com a chegada e a instalação da família real portuguesa e parte da corte, em janeiro de 

1808, aproximadamente entre cinco e quinze mil pessoas, o Brasil passa por um profundo 

processo de transformação, principalmente com a abertura dos portos às nações amigas.  

A versão oficial da história anuncia a chegada da missão artística francesa, em 1816, 

no Brasil, como um grande acontecimento patrocinado por D. João VI. A missão se resumia a 

um grupo de artistas (pintores, escultores, arquitetos, músicos, artesãos, mecânicos, ferreiros e 

carpinteiros) (IMBROISI, 2021) que veio enriquecer culturalmente os trópicos e que tinham 

por objetivo final montar a fundação Academia Imperial de Belas Artes. Em suma, as 

narrativas oficiais evidenciam que se tratava de um novo tempo. 

Documentos encontrados do final de 1815 apontam para outra versão. Não se trata de 

negar a contribuição desse grupo no Brasil colonial, tampouco sua influência europeia desse 

tempo, apenas destacar que não existiu nenhum projeto palaciano para a vinda dos artistas 

franceses. Em se tratando de uma construção mítica, Schwarcz prefere não usar o termo 

“missão” e utiliza Colônia Lebreton, uma vez que foi o próprio Joachim Lebreton quem 

idealizou a viagem. 

 

A história é, portanto, um pouco diferente da que se costuma contar, e veremos 

como foram os próprios artistas que trataram de se autoconvidarem, restando ao 

governo português bem acolhê-los e aproveitá-los. De toda maneira, a imagem 

conhecida e referendada pela literatura, que os descreve descendo de seu navio 

satisfeitos com o contrato e com a recepção local, não parece traduzir exatamente o 

que teria ocorrido. Os artistas da assim chamada ‘missão’ chegaram em situação 

insegura: boa parte deles falida, sem outras possibilidades de emprego, e ainda 

contando com a oposição dos franceses partidários dos Bourbon, que os acusavam 

de bonapartistas e regicidas (SCHWARCZ, 1998, p. 15). 

 

 

Parece-nos central compreender que quando é feita a referência ao termo “missão”, 

fica subentendido que havia um planejamento prévio. Nessa perspectiva, os artistas teriam 

sido contratados e enviados com o propósito de missionar, de transformar e de modernizar 

culturalmente a metrópole. Vale destacar que a Academia de Belas Artes, só começou a 

funcionar em 5 de novembro de 1826, ou seja, dez anos depois da vinda dos artistas ao Rio de 

Janeiro. 

Padrões europeus permeiam também a história épica da independência do Brasil. Uma 

narrativa imperial naturalizada nos livros didáticos da “fantástica” libertação do Brasil às 

margens do Ipiranga. Diferentemente do brado “Independência ou Morte”, Gomes (2010, p. 

14) destaca que Padre Belchior, o qual teria participado desse momento pujante, afirmou que 

as declarações de D. Pedro I foram apenas: “de hoje em diante estão quebradas as nossas 
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relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil, para sempre, 

separado de Portugal”.  

Outro motivo de polêmica sobre esse acontecimento se refere ao quadro Grito do 

Ipiranga de Pedro Américo (1888). Obra muito parecida com a de um outro artista, o francês 

Ernest Meissonier (1875). A narrativa sobre a “emancipação” política, ocorrida em 1822, 

remete-nos a pelo menos dois fatores. O primeiro, à lembrança da explicação de Thiesse 

(2001) sobre a ficção das histórias nacionais; e o segundo, move-nos a questionar, às vésperas 

do bicentenário, se temos algo, de fato, a comemorar sobre um projeto de independência em 

que, mesmo que tenha sido inventado, não há representação do povo. Que projeto de 

independência que precisa reembolsar dois milhões de libras para garantir libertação? Que 

modelo é este às margens do Ipiranga desconhecido a muitas províncias brasileiras?  

Gomes destaca que a realidade brasileira as vésperas da independência era: 

 

A população, que em 1808 era de apenas 60.000 habitantes, saltou para 110.000 em 

1821, incluindo a área rural agora repleta de chácaras e casas de campo habitadas 

por nobres e estrangeiros. O número de escravos triplicou (GOMES, 2010, p. 36, 

grifo nosso).  

 

 

O Brasil oitocentista foi um século de grandes contradições. Um país rural, sem 

saneamento adequado, com grande parte da população analfabeta ou semianalfabeta, uma 

sociedade escravocrata habituada à invisibilizar sua população ameríndia ou africana. No 

entanto, tínhamos também um país que atendia a interesses de uma elite que se considerava 

europeia em seus costumes e consumos sofisticados. Uma corte pronta a ser “clientelizada”, 

desejosa de fazer parte de um mundo “civilizado”. Assim, vivia uma corte com “marmelada 

com vinho do Porto, sopas com arroz e canelas... temperos e frutas dos trópicos” 

(SCHWARCZ, 1998, p. 107). 

Todavia, como um país agrário, escravista e periférico poderia ser digno de ser 

considerado uma “nação civilizada”? Entendemos que quanto mais estivesse assujeitado ao 

discurso eurocêntrico, mais chance teria de ser incluído no rol das nações cosmopolitas 

europeias. Sendo assim, levado a “participar dos palcos em que os grupos hegemônicos fazem 

com que a sociedade apresente para si mesma o espetáculo de sua origem” (CLANCLINI, 

2019, p. 162). 

Diante da pretensão de pertencimento a grupos dominantes, a língua desempenha um 

fator determinante: “a língua francesa é apresentada como o veículo de um ideal universalista 

e humanista, e a retórica que estabelece esta imagem reproduz topos da superioridade 
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intrínseca do francês e da cultura que ele veicula” (KLINKENBERG, 2021, p. 54, tradução 

nossa)87. A partir da língua constrói-se um espaço de legitimidade, ou seja, onde algumas 

crenças e atitudes passam a estar associados a ela servindo de pilar para certos valores 

culturais e sociais. Conforme Bagno (2017, p. 200), esse espaço autêntico chamamos de IL 

que “frequentemente servem para racionalizar estruturas e relações sociais existentes, assim 

como hábitos linguísticos dominantes”. 

Havia muitas IL circulantes nesse lado de cá do Atlântico e de todas as interações de 

diferentes culturas: francesas, indígenas, africanas, portuguesas, espanholas, italianas e 

japonesas que se entrecruzaram no solo brasileiro. Sobre essa interculturalidade, alguns mitos 

oriundos de uma visão etnocêntrica se enraizaram em nossos imaginários. O fato de sermos 

todos miscigenados e que, por isso, não existiria racismo no Brasil, faz-nos lembrar do mito 

da mistura das três raças (europeus, índios e negros)88 ou da democracia racial.   

Além disso, há a crença de que o brasileiro é um povo cordial e pacífico. Schwarcz 

contradiz esse mito questionando:  

 

Como é possível definir o Brasil como um território pacífico se tivemos por séculos 

em nosso solo escravizados e escravizadas, admitindo-se, durante mais de trezentos 

anos, um sistema que supõe a posse de uma pessoa por outra? (c, p. 17).  

 

 

Nesta mesma direção se configura a ideia de Balibar sobre a história de um Estado 

nacional. Ele defende que as narrativas nacionais nada tem a ver com a realidade da história 

de um povo que se constituiu como nação. Essas narrativas correspondem a uma ficção com 

finalidades ideológicas e políticas:   

 

A ilusão é dupla. Consiste em acreditar que as gerações que se sucederam durante 

séculos num território aproximadamente estável, sob uma designação 

aproximadamente unívoca, transmitiram uma substância invariante umas às outras. 

E consiste em acreditar que a evolução, cujos aspectos selecionamos 

retrospectivamente de forma a nos percebermos como seu resultado, foi o único 

possível, que representou um destino (BALIBAR, 1997, p. 117-118, tradução 

nossa)89 

 
87 No original: “The  French  language  is  presented there as the vector of a universalist and humanist ideal, and 

the rhetoric which institutes this image reproduces the topos of the intrinsic superiority of French and the culture 

it conveys”. 
88 O mito das três raças idealiza a miscigenação brasileira à europeia (portuguesa), à africana e à indígena. Para 

Roberto da Matta, essa fábula se constitui na mais poderosa força cultural do Brasil, permitindo pensar o país, 

integrar uma sociedade hierárquica e individualizar como se ela tivesse uma especificidade na cultura brasileira 

(UNICAMP, 2001).  

 
89 No original: "L’illusion est double. Elle consiste à croire que les générations qui se succèdent pendant des 

siècles sur un territoire approximativement stable, sous une désignation approximativement univoque, se sont 

transmis une substance invariante. Et elle consiste à croire que l’évolution, dont nous sélectionnons 
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Assim, a ideia de povo e nação são produções ideológicas e históricas ou, dito de outro 

modo, a história e a cultura das nações foram forjadas. Participar da ideia de nação é se 

identificar com uma série de símbolos, por exemplo, falar a mesma língua e compartilhar 

características e valores da realidade social a que se pertence. 

Barbato procurou resumir o que não foi a relação franco-brasileira no século XIX: 

 

Não foi a França quem exerceu o domínio político sobre o Brasil em seus tempos de 

colônia, papel esse desempenhado por Portugal. Nos oitocentos, também, não foi a 

França quem exerceu a maior influência econômica sobre o Brasil independente, 

papel este desempenhado pela Inglaterra, e mais, não foi a França a principal 

exportadora de genes, marcados nas figuras de colonos europeus, inseridos na 

missão de branquear o Brasil do século XIX e de aproximá-lo assim cada vez mais 

do ideal europeu de civilização, papel esse a cargo da Itália e Alemanha 

(BARBATO, 2014, p. 176-177). 

 

 

Observamos que o modelo cultural francês ou mesmo o padrão europeu sugestiona a 

crença em um passado honroso sustentado por uma origem mítica e unificadora que nos 

fazem crer semelhantes. Em vista disso, faz-se necessário revisitar ou, se for o caso, 

desconstruir as representações históricas, uma vez que elas expressam interesses políticos, 

ideológicos e econômicos. A falta dessa reflexão, como explica Schwarcz (2019, p. 14), visa 

“naturalizar a desigualdade, evadir-se do passado, é característico de governos autoritários 

que, não raro, lançam mão de narrativas edulcoradas como forma de promoção do Estado e de 

manutenção do poder”. 

Passamos agora a analisar esse padrão cultural presente no savoir-faire da imprensa 

francófona no Brasil e a circulação de ideias, resultado das interações franco-brasileiras. 

 

4.3 O papel dos periódicos franceses e as ideias em circulação 

 

On peut juger du degré de civilisation d’un peuple par le nombre de ses journaux. 

L’AVENIR DU BRESIL 

 

Para compreender um pouco mais sobre a difusão do imaginário da LF no Brasil e do 

pensamento europeizado que circulava no século XIX, pareceu-nos fundamental abordar os 

periódicos franceses editados e produzidos na capital do Império brasileiro. Se a imagem 

externa do Brasil era ainda de uma nação bárbara, exótica, ignorante e inóspita, a presença de 

 
rétrospectivement les aspects de façon à nous percevoir nous-mêmes comme son aboutissement, était la seule 

possible, qu’elle représentait un destin". 
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periódicos projetava o imaginário de uma nação integrada à civilização europeia, logo uma 

nação em progresso. Conjecturamos que, não por acaso, L’Avenir, título do periódico de nossa 

citação, remete esse mesmo objetivo de caminhar em direção a um futuro de civilidade. Ou 

ainda, que os periódicos contribuiriam para assegurar o futuro da nação. 

O primeiro periódico encontrado foi o L’Indépendant: feuille de commerce, politique 

et littéraire90, em 1827. No entanto, bem antes de sua circulação, nasceu em 1808 a Impressão 

Régia, a primeira tipografia oficial no Brasil91. A Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro 

periódico impresso oficialmente no Brasil Colônia, qualquer produção anterior a 1808 seria 

rudimentar ou ilegal. 

Segundo Guimarães (2017, p. 88)92, o periódico, em especial, é um dos difusores da 

modernidade: “dada a sua eficácia na integração cultural exerceu à época do que se chamou a 

‘civilização do jornal93’. Nessa mesma perspectiva, Thiesse afirma que a leitura de um 

periódico era um gesto identitário importante: 

 

Para as nações “emergentes” desprovidas de qualquer espécie de reconhecimento 

como Estados, a imprensa constitui, de algum modo, o verdadeiro território 

nacional. Ela é o único espaço em que a nação existe porque é dita, descrita, porque 

ela é objeto de debates e de aspirações apaixonadas. (THIESSE 2001, p. 24-25). 

 

 

Segundo o grupo de pesquisas TRANSFOPRESS, entre 1820 e 1930, foi encontrado 

em arquivos brasileiros muitos periódicos nas línguas de imigração: francês, inglês, italiana, 

japonesa, armênica; algumas começando ainda no século XIX, outras no início do XX. No 

entanto, mais de 30 títulos eram de periódicos franceses, volume muito superior aos de outras 

línguas. Muitos periódicos eram diários, hebdomadários ou mesmo mensários. Grande parte 

do acervo está acessível pelo Catálogo Geral da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro94.   

 
90 Mesmo com as interdições oficiais periódicos franceses eram importados antes de 1827. 
91 Em 1747, António Isidoro da Fonseca, editor lisboeta, precisou desmontar seu prelo no Rio de Janeiro por não 

ter autorização das autoridades competentes (BRAGANÇA, 2007). 
92 Valéria dos Santos Guimarães junto à Tania Regina de Luca coordenam o TRANSFOPRESS Brasil – Grupo 

de Estudos da Imprensa em língua estrangeira no Brasil (sediado na UNESP Franca). Esse grupo de estudos está 

vinculado à rede internacional TRANSFOPRESS - Transnational network for the study of foreign language 

press. Disponível em: <http://transfopressbrasil.franca.unesp.br/>. Acesso em: 10 jan. 2021. 
93 A ‘civilização do jornal’ se dá pois o “impresso periódico pode ser visto como um sintoma e como um 

impulsionador importante, ajudando-nos a compreender, em retorno, o quadro mais amplo dos contatos 

interculturais do século XIX” (ANJOS, 2019, p.4). 
94 Muitos desses periódicos brasileiros estão acessíveis no Catálogo Geral da Fundação Biblioteca Nacional do 

Rio de Janeiro. Disponível em:  <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em: 01 fev. 2021. 

http://transfopressbrasil.franca.unesp.br/
http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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A esse respeito, Cooper-Richet95(2016, p. 20) destaca que em muitas partes do mundo 

houve uma proliferação de periódicos franceses “fora do espaço francófono no século XIX, 

englobando, assim, quase todos os continentes”.   

A quem se dirigem os periódicos franceses? Apenas à comunidade francófona no 

Brasil? O editorial de France et Brésil esclarece que ele era destinado a: 

 

Todos os brasileiros cultos, aos quais nossa língua é familiar; eles [os leitores 

brasileiros] reconhecerão que somos motivados pelos sentimentos mais devotados 

ao progresso, desenvolvimento e prosperidade de seu país (JFEB, 1875, tradução 

nossa) 96  

 

 

Inferimos que essa justificativa revela uma certa inquietação em esclarecer a 

motivação correta que subjaz à “invasão” estrangeira dos periódicos franceses no Brasil. Seria 

uma tentativa de se resguardar de um discurso imperialista? 

Granja e Andries destacam a recepção dos periódicos: 

 

No Brasil, o analfabetismo da maioria da população impediu o jornal de se tornar 

o meio de comunicação de massa que ele foi na França, a partir de 1860; 

paradoxalmente o prestígio da cultura francesa, e em especial de Paris, entre as elites 

brasileiras, resultou na assimilação dos modelos que nos chegavam da França 

(jornais, literatura, moda, comportamento) e em uma relação, mesmo que 

assimétrica, de intercâmbio cultural (GRANJA; ANDRIES, 2015, p. 12, grifo 

nosso). 

 

 

 Em um primeiro momento, a recepção dos periódicos foi tímida, com o passar do 

tempo, as folhas francesas foram ganhando as ruas da cidade do Rio de Janeiro. Os periódicos 

foram os grandes divulgadores dos artigos franceses e grandes promotores para a assimilação 

de novos hábitos e gostos. Além de anúncios de produtos, havia também a chamada para as 

programações culturais e sugestões de estabelecimentos, como: livrarias, cafés, confeitarias, 

restaurantes etc. Além disso, Perruchi assinala que os periódicos:  

 

Narraram os acontecimentos e as transformações da capital do Império, emitiram 

opiniões sobre a política imperial, expuseram a discussão de propostas e projetos de 

reformulação dos serviços públicos (PERRUCHI, 2016, p. 118).  

 

 

 
95 Diana Cooper-Richet do Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines Université de Versailles 

Saint-Quentin-en-Yvelines (CHCSC-UVSQ) é a idealizadora e coordenadora geral do grupo de estudos 

internacional TRANSFOPRESS Transnational network for the study of foreign language press. 
96 No original: "tous les Brésiliens instruits, à qui notre idiome est familier; ils [os leitores brasileiros] 

reconnaîtront que nous sommes animés des sentiments les plus dévoués pour le progrès, le développement et la 

prospérité de leur pays".  
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 As práticas jornalísticas oitocentistas tornaram-se visíveis no “momento que vigorava 

a hegemonia cultural francesa no Ocidente (GUIMARÃES, 2017, p. 57). Falar a língua da 

“civilização” era objeto de desejo da elite brasileira, pois significava abraçar a ideia de 

progresso, uma vez que era considerada um idioma universal, sinônimo de prestígio e charme. 

 As publicações dos periódicos franceses reforçaram o imaginário de uma nação 

literária. Lessa (1997, p. 198, tradução nossa), por sua vez, destaca que “uma das 

consequências deste esforço brasileiro de civilizar o Brasil de acordo com o modelo europeu 

foi a difusão da língua francesa e a ascensão dos livros franceses97”. 

Mesmo a Impressão Régia tendo iniciado apenas em 1808, não significava que o 

público leitor não tinha acesso a outros materiais. A elite letrada importava livros de Portugal 

que eram mais baratos e de boa qualidade. De acordo com Abreu, a falta de gosto pela leitura 

é mais uma perenização de um mito na sociedade brasileira, como verificou no: 

 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo guarda mais de 2.600 pedidos de autorização 

feitos entre 1769 e 1826 para remeter livros de Lisboa para o Brasil [...] cada um dos 

pedidos requeria autorização para o envio de dezenas e, às vezes, centenas de obras. 

Após a transferência da corte para o Rio de Janeiro, acresceram-se novas formas de 

acesso aos livros, uma vez que passou a ser possível remetê-los de qualquer parte do 

mundo para os portos do Brasil, uma vez obtida a licença da censura (ABREU, 

2004, p. 2). 

 

Para a autora, o mito do desinteresse fabricado por quem está fora é estranhamente 

reforçado por quem está dentro. 

 

A construção desta imagem parece inaugurar-se com os relatos e iconografias 

produzidos por viajantes estrangeiros, que, ao tratar de assuntos de natureza cultural, 

insistem na caracterização das faltas e carências do mundo colonial. A contradição 

entre a imagem delineada e os indícios da presença do livro na colônia talvez se 

explique por um conjunto de pressuposições que dirigem o olhar do estrangeiro 

frente ao Novo Mundo. Os viajantes, de certa forma, fundam uma concepção 

cultural do Brasil, que tem continuidade na voz de escritores e intelectuais 

brasileiros, reforçando a imagem de um país sem leitores (ABREU, 1998, p. 10, 

grifo nosso). 
 

 

Ainda, segundo Abreu, a produção de impressos no território nacional acabou 

impulsionando a construção de bibliotecas públicas e particulares, além de gabinetes de 

leituras que fizeram grande sucesso no país. “Eles eram mantidos por grupos de pessoas – por 

associações de imigrantes, por exemplo, – que resolviam montar bibliotecas de acesso 

público, mas de constituição privada” (ABREU, 2011). Aos poucos a produção de impressos 

 
97 No original: "L'une des conséquences de cet effort brésilien de civiliser le Brésil selon le modèle européen fut 

la diffusion de la langue française et l'essor du livre français". 
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no território nacional fez grande sucesso. Por isso muitos livreiros se instalaram no Brasil e 

muitos editores (donos das tipografias) também.  

A análise preliminar dos periódicos editados e produzidos em língua francesa, 

principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, leva a crer que “entre os anos de 1850 e 1930 

foram publicados os mais importantes e longevos periódicos (jornais e revistas) constituindo a 

‘era de ouro’” (GUIMARÃES, 2017, p. 89)98. Destacamos dois periódicos franceses: O 

primeiro é L’Indépendant, feuille de commerce, politique et littéraire, publicado em 1827, foi 

um semanário majoritariamente comercial. Muitos jornais apresentavam o catálogo de obras 

que seriam encontradas nas livrarias, no caso do L’Indépendant seria na de Pierre Plancher de 

la Noé99
.  

 

 

Figura 9 : L'Indépendant: Feuille de Commerce, Politique et Litteraire (RJ) 

 

 

Fonte: BNDB, 1827.  

 

 
98 As pesquisadoras Valéria dos Santos Guimarães junto e Tania Regina de Luca coordenam o 

TRANSFOPRESS Brasil – Grupo de Estudos da Imprensa em língua estrangeira no Brasil (sediado na UNESP 

Franca). Esse grupo de estudos está vinculado à rede internacional TRANSFOPRESS Transnational Network for 

the Study of Foreign Language Press. Disponível em: <http://transfopressbrasil.franca.unesp.br/>. Acesso em: 

30 out. 2020. 
99 O jornal era impresso na tipografia de Pierre René François Plancher de la Noé (França, 1779-1844), jornalista 

e bonapartista exilado no Brasil em 1823. Segundo Hallewell (2005), a escolha do Brasil se deu por várias 

razões, entre elas o fato de ser um regime liberal (a esta altura já um tradicional refúgio de bonapartistas) e por 

ter um significativo mercado de impressos cujo “comércio de livros existente estava nas mãos dos franceses”. 

Ele imprimiu vários livros em francês, inglês e português, entre eles a Constituição do Império do Brasil, 

almanaques, guias e jornais, sendo o mais famoso o Jornal do Commercio. 

http://transfopressbrasil.franca.unesp.br/
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Neste primeiro exemplar do L’Indépendant, em abril de 1827, Plancher explica no 

editorial a razão da existência de um jornal em francês na capital do Império do Brasil. 

Argumenta que seus leitores não se sentirão mais isolados, pois estarão integrados e 

informados de todas as novidades sobre a política e os demais acontecimentos da França e do 

mundo. Ainda na primeira página encontramos um destaque sobre a língua francesa.  

 

[...] Rio de Janeiro, a verdadeira metrópole da América do Sul, o ponto central das 

relações entre Índia, Europa e o Grande Oceano Pacífico; no Rio de Janeiro, onde se 

vê um prodigioso encontro de estrangeiros de todos os países cujo único meio de 

comunicação intelectual é o francês; no Rio de Janeiro, finalmente, onde toda pessoa 

cuja mente recebeu alguma cultura, fala ou pelo menos ouve e lê francês? Isto é 

contra todas as probabilidades (BNDB, 1827, grifo e tradução nossos)100.  

 

 

A LF representava um símbolo de “civilidade”, único meio de comunicação intelectual 

e universal, logo qualquer pessoa com cultura tinha no mínimo alguma compreensão do 

idioma. Assim, L’Indépendant era o que faltava ao Rio de Janeiro, um carrefour 

internacional. A partir daquele momento o império “começara a ganhar ares de metrópole” 

(LUSTOSA, 2017, p. 23), visto que teria a presença de uma língua prestigiosa e própria para a 

discussão de temas relevantes e delicados.  

Quanto ao formato dos periódicos franceses, compreendia quatro partes: 

Uma primeira, destinada aos assuntos de Brasil, com destaque para a política interna 

e externa e para as atividades comerciais; outra, aos países da Europa, da América e 

da Ásia; e uma última, às variedades, onde eram publicados os romances, as piadas, 

as anedotas e as crônicas. (PERUCHI, 2018). 

 

 

Havia um espaço reservado no rodapé de alguns periódicos para veicular versões 

francesas de romance-folhetins, crônicas, novelas ou contos da literatura brasileira de forma 

fracionada e continuada. O tema dos trópicos com o binômio natureza e indianismo era 

frequente.  Le Petit Journal, em 1983, publica a obra O Guarani de José de Alencar: 

 

 

 

 
100 No original: "[...] Rio de Janeiro, véritable metropole de l'Amérique du Sud, point centrale des relations entre 

l'Inde, l'Europe et le Grand Océan Pacifique; à Rio de Janeiro, où l'on voitun concours prodidigieux d'Étrangers 

de tous les Pays dont le seul moyen de communication intellectuelle est le français; à Rio de Janeiro, enfin, où 

toute personne dont l'esprita reçu quelque culture, parle ou du moins entend et lit le français? cela est contre 

toute probabilité". 
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Figura 10: Folhetim O Guarany, de José de Alencar, traduzido para o francês101.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JFB, 2017.  

 

A inserção dos romances-folhetins no mercado europeu era sinônimo de sucesso e no 

Brasil não foi diferente. No entanto, qual seria o interesse dos editores em publicar tais 

traduções se a princípio o lucro dos periódicos vinha com a veiculação de anúncios?  

De acordo com Garcia e Ferreira: 

 

O objetivo comum desses editores em inserir essa nova seção na publicação dos 

jornais franceses era o de manter a fidelidade das assinaturas de seus leitores 

tradicionais e de ampliar a recepção do jornal até então circunscrita às camadas mais 

abastadas da população num período em que se amplia a urbanização da população e 

o acesso à alfabetização (GARCIA; FERREIRA, 2014, p. 108). 

 

A inserção da obra de José de Alencar poderia ser entendida como uma estratégia 

comercial para fidelizar o público e atrair “novos leitores102”? Conjecturamos que a opção 

pela obra do Guarani, um romance fundador, cumpre bem o propósito de reforçar para o 

outro lado do Atlântico a identidade nacional brasileira. Identidade cuja representação está 

associada a uma natureza fascinante e a um herói indígena, um bom selvagem aos moldes 

europeus.  

A representação do Brasil pelo olhar do Guarani revelava não mais um país pitoresco 

e selvagem. Uma literatura aos moldes europeus era a prova de uma nação em progresso. Esse 

 
101 GUIMARÃES (2020) - exemplo compartilhado no I Colóquio Internacional Literatura e Imprensa: do século 

XIX à atualidade.    
102 Essa designação foi empregada pelo historiador Jean Hébrard (2004) em seus estudos sobre a autodidaxia no 

período do Iluminismo (GARCIA; FERREIRA, 2014, p. 108). 
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padrão de comportamento europeizado, conforme Tota (2000, p. 30), corresponde ao modelo 

de um imperialismo sedutor que considera “uma América que, via de regra, precisava 

aprender as lições do progresso e do capitalismo para abandonar essa posição ‘inferior’”. 

Assim, se por um lado ter as obras literárias traduzidas em francês eram importantes para o 

reconhecimento externo do Brasil, por outro elas permitiriam situar o leitor externo do que 

acontecia no lado de cá do Atlântico. 

De acordo com o periódico La France, a escolha do que publicar na Petite Presse103 

não dependia de interesses particulares: 

 

Todo francês quando deixa o reino de seus interesses privados para cuidar da coisa 

pública, só pode ter um objeto legítimo: a prosperidade de sua pátria. Este é o nosso 

[objetivo]. Conseguiremos isso difundindo na França o conhecimento dos imensos 

recursos do Brasil, e lutando aqui pelos interesses franceses. (LA FRANCE, 

18/11/1985, grifo nosso) 

 

 

Os proprietários da Petite Presse ao cuidar da “coisa pública” tinham a intenção de 

que seus veículos servissem de órgão de representação para seu país de origem, no caso a 

França. O que estava em jogo era a representação do Brasil na França e da França no Brasil. 

Eles atuavam como uma espécie de passeurs culturels104 exercendo na prática uma política 

cultural105. Consideramos que havia outros passeurs culturels ou ainda outros agentes 

glotopolíticos106, por exemplo: livreiros, editores, jornalistas, tradutores, professores, 

escritores-jornalistas, além dos muitos viajantes que se radicaram no Brasil e exerceram 

também o papel de mediadores. À medida que os passeurs culturels exportavam as notícias 

do que acontecia no país tropical, eles constituíam redes transnacionais107 de informação e 

cultura.  

Ainda, de acordo com Guimarães: 

 

Do México ao Brasil, passando por Estados Unidos, Peru, Argentina ou Uruguai, 

franceses estiveram engajados em difundir sua cultura nas cidades em que se 

radicaram, participaram ativamente do métier da imprensa periódica com sua 

expertise nas artes gráficas, foram ativistas em prol de seus ideais políticos ou 

 
103 Petite Presse é um periódico popular de formato modesto e tiragens provavelmente reduzidas. “Não só pelas 

características artesanais, mas pelo conteúdo mais de opinião que de informação, predominando as “diatribes 

políticas” próprias de pasquins” (GUIMARÃES, 2019, p.14).  
104 Um passeur culturel exerce o papel de mediador, participando diretamente de trocas culturais internacionais. 
105 A política cultural é um meio de propaganda intelectual com objetivos políticos e caracteriza-se por relacionar 

dois países – um “doador”, outro “receptor” (SUPPO; LESSA, 2007, p. 231-232). 
106 Um agente glotopolítico é aquele que age não apenas em favor da extensão de um modelo de língua, mas 

também na difusão de uma cultura linguística determinada (LAGARES, 2018, p. 96). 
107 Fenômeno este próprio das transferências culturais: “evidenciando a interação entre um contexto político e a 

constituição de um saber que se torna elemento de identidade nacional” (ESPAGNE, 2012). 
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simplesmente mantinham suas folhas locais como órgãos de representação das 

colônias (GUIMARÃES, 2019, grifo nosso). 

 

 

Algumas livrarias do Rio e de São Paulo que comercializavam os periódicos franceses 

possuíam escritórios que serviam de gabinetes de leitura, verdadeiros pontos de encontro e 

descontração entre intelectuais brasileiros e franceses. “As mediações existentes e as redes 

formadas pelo relacionamento entre os editores, jornalistas, correspondentes, homens de letras 

e de negócios do lado de cá e de lá do Atlântico eram intensas” (GUIMARÃES, 2017, p, 36). 

Sob o pretexto de um espaço de sociabilidade, esse ambiente intelectual era o locus 

perfeito para as interações culturais e para a propagação de ideias. Camargo (2014) afirma, 

por exemplo, que a Revue des Deux Mondes, no Brasil, foi um veículo de informação mais 

influente entre os intelectuais brasileiros. Partindo do princípio de que a Petite Presse 

funcionava como um órgão de representação das colônias, esse espaço de descontração não 

poderia ser o local ideal para as transferências culturais108 e para se fazer crer “semelhantes”, 

nos termos de Clanclini (2020)? 

Carelli assinala que nessa relação entre o Brasil e a França não há como fugir da 

realidade assimétrica: 

 

O desequilíbrio é notório entre uma cultura universalmente percebida como central e 

prestigiosa (alta costura), em expansão e que se pensa universal e uma cultura 

objetivamente em gestão e dependente (CARELLI, 1994, p. 60). 

 

A exemplo dessa rede de relacionamentos entre os passeurs culturels da França com o 

Brasil, compartilhamos quatro exemplos que nos chamaram atenção em consulta aos boletins 

do início da Aliança Francesa (Associação Nacional para a propagação da língua Francesa nas 

colônias e no exterior - 1885/1886)109 :   

 

BRASIL - Le Sud-Américain, cuja primeira edição apareceu no Rio de Janeiro em 5 

de julho. Editor-chefe: Sr. Xavier de Ricard. Ficamos sabendo que um novo jornal 

francês, La France, acaba de ser fundado no Brasil; ele é dirigido pelo Sr. 

Labarrière. BAF N.º 6 & 7 (1 de julho de 1885 e 1 de setembro de 1885, tradução 

nossa)110 

 
108 Um ambiente próprio para as transferências culturais: “evidenciando a interação entre um contexto político e 

a constituição de um saber que se torna elemento de identidade nacional” (ESPAGNE, 2012, p. 26); e de 

influência política pela difusão das ideias. 

 
109 Soubemos da existência desses boletins por meio da tese de doutorado - LESSA, Mônica Leite. L'influence 

intellectuelle francaise au Brésil: contribution à l'étude d'une politique culturelle (1886-1930). Tese de 

doutorado. Paris. 1997.  
110 No original: "BRÉSIL – Le Sud-Américain, dont le premier numéro a paru à Rio de Janeiro, le 5 juillet 

dernier. Redacteur en chef : M. Xavier de Ricard. Nous apprenons qu’un nouveau journal français, La France, 
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XIV - SEÇÃO AMÉRICA DO SUL 

Brasil - M.L.Xavier, editor do jornal Le Sud Américain, publicado há seis meses no 

Rio de Janeiro, gentilmente dedicou um longo artigo à Aliança Francesa. Nossos 

agradecimentos a ele. O editor do Le Sud-Américain será o delegado da Aliança no 

Rio de Janeiro BAF N.º 8 & 9 (1 de novembro de 1885 e 1 de janeiro de 1886, 

tradução nossa).111 

 

Rio de Janeiro - O jornal l'Avenir du Brésil, cujo editor é M.P. Labarrière, 

gentilmente reproduziu vários artigos do BAF [...] BAF.º10 (1º de março de 1886, 

tradução nossa).112 

 
Le Sud-Américain do Rio de Janeiro, dirigida por M.X. de Ricard, voltou à França, 

uniu-se com o Nouveau Monde, que aparece em Paris, 62 rue de Provence, e cuida 

dos interesses franceses na l’Amérique du Sud. BAF N.º11 & 12 (1º de maio e 1º de 

julho de 1886, tradução nossa).113 

 
 

Considerando os interesses dos donos da Petite presse de desejarem estar “próximos” 

a sua pátria, fazendo dos seus estabelecimentos órgão de representação, e os representantes da 

AF com o sonho de “fundar escolas em todo o mundo, tão logo os recursos o permitam, e 

fazê-lo o mais rápido possível114”, possivelmente ambos constituíssem redes transnacionais de 

informação e cultura. Essa hipótese nos parece crível, uma vez que essa relação ficou 

registrada em alguns dos boletins da AF. 

Alguns editores ou livreiros se tornaram membros parceiros da AF com a promessa de 

terem a exportação de seus produtos facilitada. Além disso, havia também anúncios de 

abertura de livrarias francesas no Rio de Janeiro, anúncios de abertura de novos jornais, 

elogios às parcerias com os editores-chefes, agradecimento pelas impressões feitas dos 

boletins da AF. E, provavelmente, pela relação de parceria e confiança, um dos jornalistas, 

Xavier de Ricard, passou a ser o délégué de l’AF na Tunísia, sendo o seu primeiro campo de 

atuação e de muito sucesso115. 

Tarde sustenta que é difícil mensurar o alcance desses periódicos no Brasil: 

 
vient d’être fondé au Brésil, il est dirigé par M. Labarrière". BAF N.º 6 & 7 (1er juillet 1885 et 1er septembre 

1885). 
111 No original: “XIV – SECTION DE L’AMÉRIQUE MÉRIDIONALE - Brésil – M.L.Xavier , rédacteur en 

chef du journal Le Sud Américain, qui se publie depuis six mois à Rio Janeiro a bien voulu consacrer un long 

article de fonds à l’Alliance française. Tous nos remerciements. Le rédacteur em chef du Sud-Américain 

exercera les fonctions de délégué de l’Alliance à Rio Janeiro” BAF N.º 8 & 9 (1er novembre 1885 et 1er janvier 

1886). 
112 No original: "Rio de Janeiro – Le jornal l’Avenir du Brésil, dont le rédacteur en chef est M.P. Labarrière, a 

bien voulu reproduire divers articles du Bulletin de l’Alliance Française [...] » BAF N.º10 (1er mars 1886). 
113 No original: "Le Sud-Américain de Rio Janeiro que dirigeait M.X. de Ricard, rentre en France, a fusionné 

avec le Nouveau Monde qui paraît à Paris, 62 rue de Provence, et s’occupe des intérêts français dans l’Amérique 

du Sud. BAF N.º11 &12 (1er mai et 1er juillet 1886). 
114 No original: "Le rêve de l’Alliance Française doit être de fonder sur tout ela surface du globe, des écoles, et 

cela dès que les ressources le lui permettront" (BAF n.8-14, p. 1886-1887, p. 154. 
115 Encontramos essa informação sobre o jornalista no (BAF n.10, 1/março/1886). 
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Nunca será conhecido ou imaginado até que ponto o jornal transformou, enriqueceu 

e uniformizou, unificou no espaço e diversificou no tempo, as conversas de 

indivíduos, mesmo aqueles que não lêem jornais, mas que, dialogando com leitores 

de jornais, são forçados a seguir a rotina dos seus pensamentos emprestados. Basta 

uma caneta para colocar milhões de línguas em movimento (TARDE, 1901, p. 40, 

grifo nosso)116 

 

 

A impossibilidade de mensurar os pensamentos emprestados, as ideias ou ideologias 

circulantes, que ocorreram por meio dos periódicos, significa lembrar que em uma 

transferência cultural não está subentendida uma aceitação passiva. Ao contrário, há a 

possibilidade de resistência, de escolha e de recriação dos elementos culturais, fazendo 

produzir “novas formas de manifestação cultural” (TOTA, 2000, p. 191).  

O autor ainda destaca que:  

 

Um povo só incorpora um determinado valor cultural de um outro provo se ele fizer 

sentido no conjunto cultural da sua cultura. Isso significa que a assimilação cultural 

não se faz por imitação, mas por um complicado processo de recriação (ibid., p. 

193). 

 

 

Ou seja, ao mesmo tempo em que não se trata de fetichizar a Petite Presse ou mesmo 

propor uma assimilação cultural, não podemos descartar que opiniões, críticas contidas nos 

periódicos, veicularam uma visão eurocêntrica de mundo e quiçá forjaram o pensamento 

social brasileiro do século XIX. 

Hall sugere que em um cruzamento de culturas há um processo de negociação em que 

as pessoas:  

 

São obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente 

serem assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades. Elas 

carregam os traços das culturas, das tradições, das linguagens e das histórias 

particulares pelas quais foram marcadas. A diferença é que elas não são e nunca 

serão unificadas no velho sentido, porque elas são, irrevogavelmente, o produto de 

várias histórias e culturas interconectadas, pertencem a uma, e ao mesmo tempo, a 

várias “casas” (e não a uma “casa” em particular) (HALL, 2019, p. 52). 

 

 

 Em suma, a Petite Presse francófona impressa no Brasil serviu de palco para dar 

visibilidade a LF. Ademais, por tudo o que observamos até aqui, sua presença beneficiou os 

dois países, Brasil e França. A França colaborou com o desenvolvimento da imprensa desta 

 
116 No original: "On ne saura, on n’imaginera jamais à quel point le journal a transformé, enrichi à la fois et 

nivelé, unifié dans l’espace et diversifié dans le temps les conversations des individus, même de ceux qui ne 

lisent pas de journaux, mais qui, causant avec des lecteurs de journaux, sont forcés de suivre l’ornière de leurs 

pensées d’emprunt. Il suffit d’une plume pour mettre en mouvement des millions de langues" (TARDE, 2003, p. 

40). 
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época que ainda era incipiente, pôde anunciar a importação de bens e modelos culturais 

fazendo circular sua visão eurocêntrica de mundo e de alguma forma pôde participar da 

formação do pensamento intelectual brasileiro. Ao Brasil, a Petite Presse serviu como 

possibilidade para melhorar sua imagem externa, integrar-se economicamente entre as 

grandes nações, pensar intelectualmente próximo à França e reforçar os laços francófilos. 

 

4.4 Educação como passeur culturel 
 

Une langue de haute culture, destinée aux personnes raffinées. 

MAURER (2008, p.139) 

 

Reservamos essa parte da pesquisa para debatermos sobre o lugar da língua “legítima” 

e sobre o modelo cultural de LF na educação brasileira do século XIX. No entanto, após a 

leitura de Caldeira, citação a seguir, decidimos por dar un pas en arrière histórico.  

 

No Brasil colonial e imperial, as escolas foram escassas. Tão raras que, até a virada 

do século XX, o baixo índice de alfabetização determinava um comportamento 

peculiar de quem passava por elas: como a condição excepcional de alfabetizado 

permitia que o indivíduo se considerasse um ser de elevado estatuto social, esses 

poucos alfabetizados costumavam reforçar ao máximo as diferenças entre o falar e 

o escrever como sinal de sua distinção. Por isso escreviam e se comunicavam 

segundo as normas complicadas de ortografia, sintaxe e estilo. Ironizavam a 

“incapacidade” dos analfabetos de entenderem a própria língua na qual se 

comunicavam (CALDEIRA, 2017, 17-18, grifo nosso). 

 

 

Caldeira não faz menção à LF, apenas assinala a situação da LP até a virada do século 

XX em que uma parcela mínima da população estava alfabetizada. Ele enfatiza o caráter 

distintivo e superior em que os falantes se colocavam no uso da língua. Não era a LP que 

estava em julgamento, mas as pessoas. Esse fato nos chamou atenção e nos remeteu ao caráter 

elitista muitas vezes associado à LF, como destaca Maurer: 

 

Língua das artes e das letras? Imprópria para os usos comerciais... Línguas dos 

grandes escritores? Língua difícil, com inúmeras armadilhas, quando outras são 

consideradas tão simples... Idioma das elites? Língua de diferenciação social, 

rejeitada como tal (MAURER, 2008, p. 139, tradução nossa)117. 

 

 

Partimos do princípio de que uma postura elitista de se considerar um ser superior por 

estar familiarizado a uma língua dita “legítima” reforça a língua como “o espaço em que saber 

 
117 No original: "Langue des arts et des lettres ? Inadaptée aux usages commerciaux ...Langues des grands 

écrivains ? Langue difficile, aux pièges innobrables, quand d’autres sont réputées si simples... Langue des 

élites ? Langue de la diférenciation sociale, rejetée comme telle" (MAURER, 2008, p. 139). 
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e poder se articulam” (BRANDÃO, 1994, p. 37). Nesse sentido, o uso que é feito da língua 

passa estar a serviço de uma promoção ou de uma distinção social.  

Por que esse tipo de postura purista mencionada por Caldeira encontra-se enraizada na 

relação línguas? Blanchet (2019) afirma que “as línguas são um meio e uma aposta de 

dominação e poder, e são muito eficazes porque são despercebidas, integradas ao nosso 

funcionamento normal”118. Embora nos concentremos neste momento histórico, reconhecemos 

que nosso pas en arrière poderia ir ainda mais longe, uma vez que o próprio latim foi 

considerado a variedade linguística de prestígio e de domínio da Igreja e da nobreza. 

Decidimos, portanto, reencenar parte dos primeiros contatos linguísticos do século 

XVI para refletirmos sobre como as IL podem contribuir para forjar a ideia de que línguas se 

convertem em sinais distintivos, como se fossem uma “lápide fixa de tradição” 

(BHABHA,1998, p. 20).  

 

4.4.1 Uma ideologia eurocêntrica no processo educativo do século XVI 

 

Kaltner defende a periodização do pensamento linguístico no Brasil quinhentista em 

duas fases: 

 

Uma estritamente empírica, de 1500 a 1548 (KALTNER, 2019), em que vigora a 

presença de intérpretes (língoas) e de missionários franciscanos, e uma segunda fase 

institucional, após o início oficial da política missionária jesuítica, com o 

Regimento de Tomé de Souza, de 1548, que marcou o surgimento do Estado do 

Brasil, como província do império ultramarino português (REGIMENTO, 1548) 

(KALTNER, 2020, grifo nosso).  

 

Vamos nos deter na segunda fase institucional do século XVI, em que tivemos a 

chegada das ordens religiosas europeias e o desenvolvimento da educação humanística. Em 

1548, o rei de Portugal, D. João III, convidou a Companhia de Jesus, uma grande ordem 

religiosa fundada por Inácio de Loyola119 para embarcar na armada de Tomé de Sousa, 

primeiro governador-geral, rumo à América portuguesa para “civilizar” ou catequizar os 

indígenas.  

 
118 No original: "Les langues sont des moyens et des enjeux de domination et de pouvoir sacrément efficaces car 

elles passent inaperçues, intégrées à nos fonctionnements normaux". 
119 Inácio de Loyola era soldado e foi gravemente ferido por um tiro de canhão. Esse acidente o fez ter outros 

ideais na vida, fez votos de pobreza, castidade e obediência ao Papa. Em 1522, após caminhar 700 km, teve um 

profundo encontro com Deus e iniciou um retiro espiritual, onde escreveu os Exercícios Espirituais a fim de 

ajudar as pessoas a seguirem os ensinamentos de Cristo. Ele se tornou um “soldado de Deus” e fundou a 

Companhia de Jesus junto com seus companheiros, estudantes da Universidade de Paris, atual Sorbonne. 
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A Ordem religiosa, aprovada pelo Papa Paulo III, em 1540, em um contexto de 

Contrarreforma serviu para uma finalidade catequética ao combater as doutrinas disseminadas 

por Martinho Lutero na Europa e no mundo. Inácio de Loyola se voltou para “preparação e a 

formação de novos jesuítas e elaboração das Constituições da Companhia de Jesus120”.  

Maciel e Shigunov Neto descreve que a finalidade da Ordem era muito mais que 

educacional:  

 

Os jesuítas tornaram-se uma poderosa e eficiente congregação religiosa, 

principalmente em função de seus princípios fundamentais: busca da perfeição 

humana por intermédio da palavra de Deus e a vontade dos homens; obediência 

absoluta e sem limites aos superiores; disciplina severa e rígida; hierarquia baseada 

na estrutura militar; valorização da aptidão pessoal de seus membros (MACIEL; 

SHIGUNOV NETO, 2006, p. 467- 468). 
 

 

A Ordem era formada por padres de uma excelente formação cultural, porém o mais 

importante é que se tratava de uma organização rigidamente disciplinada. Os jesuítas, também 

chamado soldados de Cristo, estavam dispostos a uma obediência completa ao Papa e a todo e 

qualquer sacrifício para defender os princípios cristãos, por isso poderiam ser enviados a 

qualquer parte do mundo. 

Segundo Raymundo:  

 

A Ordem dos Jesuítas é produto de um interesse mútuo entre a Coroa de Portugal e o 

Papado. Ela era útil à Igreja e ao Estado emergente. Os dois pretendiam expandir o 

mundo, defender as novas fronteiras, somar forças, integrar interesses leigos e 

cristãos, organizar o trabalho no Novo Mundo pela força da unidade lei-rei-fé 

(RAYMUNDO, 1998, p. 43). 

 

 

Ainda que a Companhia de Jesus não tivesse sido criada só para fins educacionais, a 

finalidade catequética dos jesuítas além de servir à igreja católica para aumentar o número de 

convertidos no Novo Mundo, tornou-se uma atividade indispensável ao governo português 

que tinha por objetivo colonizar sua colônia. Kaltner (2019, p. 435) afirma que “será a 

Companhia de Jesus responsável por implantar a política de conversão indígena, a partir de 

pressupostos da educação humanística renascentista cristã, com nítida influência do 

humanismo francês e italiano”. Ou seja, o trabalho de catequização envolvia transformar o 

indígena em alguém “civilizado”, de acordo com a cultura europeia do século XVI. 

 
120 Disponível em: <http://www.diocesano.g12.br/noticias/noticias/394-anos-da-canonizacao-santo-inacio-de-

loyola-44060.html>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

http://www.diocesano.g12.br/noticias/noticias/394-anos-da-canonizacao-santo-inacio-de-loyola-44060.html
http://www.diocesano.g12.br/noticias/noticias/394-anos-da-canonizacao-santo-inacio-de-loyola-44060.html
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Havia outras ordens religiosas no Brasil (carmelitas, franciscanos, capuchos etc.) além 

dos jesuítas, mas foram eles os únicos que tiveram a aprovação para estabelecer colégios ou 

casas de bê-á-bá. Os colégios jesuíticos foram estabelecidos a partir de 1549, o que “começou 

a ser tecido um processo de implantação de novos padrões culturais inteiramente distintos dos 

praticados pelos povos que aqui habitavam” (FERREIRA JR; BITTAR, 2002, p. 2). Os 

jesuítas eram intelectuais que exerceram suas atividades na educação brasileira durante 210 

anos. 

A missão dos jesuítas era evangelizadora, mas também política e ideológica, visando 

transformar o ameríndio. Tática ou não, a verdade é que souberam aproveitar a 

facilidade que os guaranis tinham com as coisas da memória, como aprender uma 

língua diferente, a ler, escrever, ofícios mecânicos, embora lhes fossem penosos a 

compreensão e o discurso de conceitos abstratos (BOGONI; BONNICI, 2008, p. 78) 

 

 

Além das instituições escolares, os jesuítas produziram muitas gramáticas e 

dicionários e, de acordo com Kaltner (2019), uma delas foi a “gramática de Anchieta e a 

tentativa de construção de um léxico para organizar a língua-geral”. Sobre essa gramática, 

Barros destaca que: 

 

Anchieta entrou em contato com a cultura indígena, seus costumes, usos, idiomas e 

chegou a escrever uma gramática de Tupi, na qual nesta língua que ele escreveu o 

Diálogo da Fé ou Doutrina Cristã, que era considerado uma espécie de livro de 

instruções para preparar os índios ao batismo e a uma vida em obediência moral. Ou 

seja, falar com o índio em sua própria língua tornou-se tão fundamental, que 

estabeleceu a comunicação entre os jesuítas, que poderiam introduzir seu universo, 

e os índios, receptores dos novos conhecimentos portugueses (BARROS, 2012, p. 

124, grifo nosso). 

 
 

Com o conhecimento do tupi e da estrutura da língua portuguesa, os portugueses 

criaram a língua-geral. Dessa forma, os indígenas deveriam primeiro ser “convertidos” 

linguisticamente (língua-geral), para só, posteriormente, serem convertidos à doutrina católica 

e à obediência aos jesuítas. Temos, portanto, a partir daí, a primeira política linguística 

implementada no Brasil, a alfabetização em língua-geral (portuguesa e tupi). Os 

conhecimentos impostos aos indígenas visavam refazê-los, transformá-los em cristãos 

gerando bons comportamentos para finalmente torná-los mão de obra habilitada, 

“domesticada” como os portugueses desejavam.  

A educação como um passeur culturel não foi reservada apenas aos curumins, ela 

também foi direcionada aos filhos de colonos e dos senhores de engenho, enfim à elite 

colonial ainda que com objetivos diferentes. O ensino nos colégios era uma educação 

humanística, rígida e conservadora servindo às elites como instrução moral e administrativa. 
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Como, no Brasil, não existia a possibilidade de ensinar o grego e o hebraico, ensinou-se o 

tupi. Os jesuítas vieram às terras brasileiras não apenas para fazer um trabalho “redentor”, 

mas principalmente desenvolver um projeto civilizatório, aportando nova religião, novas 

línguas e novas expressões artísticas.  

Pela grande demanda de alunos nos colégios, os jesuítas adotaram o modus parisiensis 

de ensino que tinham vivenciado em seus estudos superiores na Universidade de Paris. O 

modus parisiensis implicava uma forma de distribuição dos alunos por nível de adiantamento, 

o que resultou na formação de classes. “A maior homogeneidade das turmas constituídas 

permitiu que se estabelecesse uma tímida divisão do trabalho, no interior do trabalho didático, 

e que diferentes professores assumissem classes distintas” (JULIA, 2001, p. 14). 

Além disso, no final do século XVI, a “Ratio Studiorum121”, isto é, a “Regra de 

Estudos”, ou “Ordem de Estudos”, foi o sistema pedagógico que norteou as práticas 

educacionais da Companhia de Jesus. A Ratio tinha por objetivo “preparar o homem concreto 

para viver no cenário deste mundo” (FRANCA, 1952, p. 75). Esse método rígido trazia 

uniformidade na pedagogia tanto para a longa preparação dos jesuítas quanto para a memória 

dos alunos, além de preservar a colônia das influências protestantes travadas nesta época.  

Paiva afirma que o ensino estava rigidamente amparado: 

Numa concepção religiosa de mundo, o período forjou uma escola de racionalidade 

dedutiva, que defendia o ensino das verdades consagradas pelo cânone escolástico, 

complementado, sobretudo, pelo currículo das sete artes liberais (trivium e 

quadrivium122), bem como de algumas atividades práticas (PAIVA, 2015). 

 

 
 

De acordo com Bogoni; Bonnici (2008, p. 78), “todos os valores eurocêntricos eram 

destacados pelos jesuítas, especialistas em artes, arquitetura, agricultura, língua e outras, 

necessárias à formação humana daquela gente bárbara, escrava e animal”. A Ratio foi um 

método de ensino que ajudou a organizar a ordem dos estudos da educação básica  

à pós-graduação, como destaca Franca, com as diretivas dada aos professores: 

 

Na correção dos trabalhos escritos, aponte as faltas cometidas contra as regras de 

gramática, de ortografia e de pontuação; observe se foram evitadas as dificuldades; 

explique tudo de acordo com as normas das regras da gramática (FRANCA, 1952, p. 

212-213). 

 
 

 
121 O código representado pelo Ratio contém 467 regras, o plano é constituído por um conjunto de regras para 

todas as atividades dos agentes ligados ao ensino. Previa além da figura do reitor, o prefeito de estudos, que 

auxiliava ao reitor na boa orientação aos estudos, essa ideia de supervisão educacional distinta de reitor e 

professor e sim denominada “prefeito” trata de uma forma aproximada de um sistema educacional (SAVIANI, 

2010, p. 53-55). 
122 Trivium: gramática, retórica e dialética; Quadrivium: aritmética, geometria, astronomia e música. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982015000400201#B20
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982015000400201#B20
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O ensino jesuítico serviu à formação da burguesia urbana brasileira a ingressar na 

Universidade de Coimbra123. Na visão de Azevedo (1976, p. 42), toda a cultura urbanizadora 

repassada pelos jesuítas forneceu “uma base ideológica, linguística, religiosa e cultural à 

unidade e à defesa nacionais”. 

No início, os jesuítas tinham condições precárias de trabalho e para alcançarem seus 

objetivos precisariam se autofinanciar, adquirindo autonomia política e financeira. Desse 

modo, para as aldeias e os colégios se autossustentarem, os colégios herdaram fazendas e as 

aldeias, muitas sesmarias. Com o decorrer dos anos, houve muita contradição entre o discurso 

e a prática dos jesuítas. Os princípios franciscanos, que norteavam suas ações inicialmente, 

deram lugar a uma certa acomodação diante do sistema. Passaram a ser detentores de 

engenhos, fazendas, escravos e a não mais a criticar a escravidão. Os jesuítas “foram se 

infiltrando aos poucos nas aldeias, levando os fundamentos de uma educação religiosa 

dedicada à propagação da fé e do trabalho educativo” (ibid., 1976, p. 10). 

 A Coroa portuguesa estava muito incomodada com as riquezas e com o poder dos 

jesuítas não apenas junto aos indígenas, mas a toda uma elite intelectual que era por eles 

formada. Isto posto, novas medidas relacionadas ao ensino no país foram instituídas. Em 

1758, o primeiro-ministro Marques de Pombal ampliou a lei do diretório124, que proibia o uso 

do tupi e instituía o português como língua oficial.  

No ano de 1759, Marques de Pombal expulsou os jesuítas e extinguiu125 seus colégios, 

seminários e escolas de todo o Império Lusitano. Além de tomar todas as posses e terras dos 

jesuítas. Segundo Shigunov Neto e Maciel (2008, p, 184), “os jesuítas representavam um 

obstáculo e fonte de resistência às tentativas de implantação da nova filosofia iluminista que 

se difundia rapidamente por toda a Europa”. 

Vale salientar que mesmo após os jesuítas terem deixado o país, “a formação 

humanista, clássica e europeizante tem continuidade nas disciplinas isoladas [aulas régias], 

visto que a maioria dos professores eram padres formados nas escolas jesuíticas” (ZOTTI, 

2005, p. 31). Entretanto, nessa nova conjuntura em que o Estado Português passou a ser 

 
123 A Universidade de Coimbra foi a responsável pelo ensino superior de grande parte da elite política e 

intelectual brasileira nos séculos XVI, XVII e XVIII. 
124 Com o Diretório dos Índios foi instituído um diretor para o governo das aldeias, que seria nomeado pelo 

governador-geral. Este ato de criação visava inserir os indígenas na “civilização”: com o ensino da LP em 

escolas próprias, a adoção de nomes e sobrenomes portugueses, a construção de casas a partir do modelo 

europeu, a obrigatoriedade do uso de roupas e o incentivo ao casamento entre índios e brancos (CAMARGO, 

2013). 
125 Cerca de 17 colégios, 36 missões, seminários menores e escolas elementares (CAMARGO, 2013). 
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responsável pela educação no Brasil, somente a elite, uma pequena parte da população no 

Brasil, teve direito à educação.  

Marquês de Pombal, 13 anos depois, em 1772, substitui a finalidade catequética pelo 

racionalismo, com modelos gramaticais iluministas, nas aulas-régias126, com professores 

designados pelo governo. 

As aulas régias tinham o nítido objetivo de preencher a lacuna deixada pelos jesuítas 

e secularizar o ensino. Com esse modelo de educação pombalino, deu-se ênfase aos 

estudos menores de aprendizagem, que se tornava mais rápida e eficaz. O objetivo 

último era preparar uma elite necessária para fins econômicos e políticos, pela qual 

ansiava o Estado (FONSECA, 2018, p. 5). 

 

 

A falta de comprometimento por parte do governo em ampliar e proporcionar um 

ensino público, gratuito, laico e de qualidade para toda a população vai tomando feições 

contemporâneas. A começar pelas medidas que desvalorizavam o magistério: baixa 

remuneração para os professores e ainda atrasos em seus salários. Qualquer pessoa podia 

assumir a função de professor, bastava ao candidato saber “ler, escrever e contar para assim 

atuar nas aulas” (ALVES, 2019, p. 45).  

D’Azevedo assinala a situação das escolas: 

 

Era então deplorável o estado das escolas primárias em todas as capitanias do Brasil, 

poucas existiam e estas exercidas por homens ignorantes. Não havia sistema nem 

norma para a escolha de professores, e o subsídio literário não bastava para pagar o 

professorado” (D’AZEVEDO, 1893127 apud TANURI, 2000, p. 62). 

 

 

A partir dessa realidade desigual se configura a dualidade do sistema de educação que 

vigora até os dias de hoje: público e privado, sendo o privado (laico e religioso). A pouca 

educação era voltada para a formação dos filhos da elite brasileira, muitos desses filhos iam 

para a França complementar seus estudos. Outras famílias abastadas queriam que seus filhos 

fossem instruídos em seus lares, contratavam tutores128.  

Freyre destaca que as educadoras europeias eram: 

 

 
126 Segundo Silva (1969, p. 188) “nos atos oficiais que criaram as aulas régias, a palavra é sinônimo de escolas: 

criavam-se escolas dessa ou daquela matéria, de latim ou de outras disciplinas, como aritmética, geometria, 

trigonometria. Estas últimas foram citadas porque é através delas, ou da sua elevação ao estado de disciplinas tão 

importantes quanto ao latim, que se exprime, ainda que debilmente, o sentido de renovação do ensino que 

resulta, apesar de tudo, da reforma pombalina. 
127 D’AZEVEDO, M.D. Moreira. Instrução pública nos tempos coloniais. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, tomo LV, parte II, p. 141-158, 1893. 
128 Quando os colégios das congregações religiosas foram criados, muitos tutores/preceptores começaram a 

perder espaço, o que aconteceu fortemente na primeira parte do século XX. 

http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/151cadernosihuideias.pdf
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[...] as preceptoras que os senhores de engenho mais ortodoxamente patriarcais da 

época – os que, não enviando as filhas para internatos das cidades, desejavam 

instruí-las em casa – anunciavam, nos jornais, precisarem para encarregar-se de tal 

ensino, eram senhoras que soubessem iniciar as meninas no conhecimento da 

gramática portuguesa, da geografia, da música, do piano; e que, também, as 

instruísse no conhecimento da língua francesa: não só no traduzir como no falar 

dessa língua (FREYRE, p. 1964, grifo nosso). 

 

 

As educadoras europeias sabiam das necessidades dessas ofertas de serviços pelos 

anúncios em periódicos estrangeiros: “Educadoras estrangeiras cultivaram a ‘fina-flor’’ da 

juventude brasileira. Eram preceptoras alemãs, francesas, inglesas e suíças que cruzavam o 

Atlântico, seduzidas por boas propostas de emprego” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 10).  

Assim, conforme Azevedo, o novo sistema de ensino do século XIX vai sendo 

delineado: 

 

Em lugar de um sistema único de ensino, a dualidade de escolas, umas leigas, outras 

confessionais, regidas todas, porém, pelos mesmos princípios; em lugar de um 

ensino puramente literário, clássico, o desenvolvimento do ensino científico que 

começa a fazer lentamente seus progressos ao lado da educação literária, 

preponderante em todas as escolas; em lugar da exclusividade de ensino de latim 

e do português, a penetração progressiva das línguas vivas e literaturas 

modernas (francesa e inglesa) (AZEVEDO, 1976, p. 56-57, grifo nosso). 

 

 

Como no litoral apareciam muitos invasores estrangeiros, ainda nesse período 

pombalino, a língua francesa passou a ser uma exigência para a instrução militar da Colônia.  

Por isso, em “19 de agosto de 1738, uma Ordem Régia tornou a instrução militar obrigatória a 

todos os oficiais, os quais não poderiam mais ser nomeados ou promovidos sem que tivessem 

aprovação na Aula de Artilharia e Fortificações” (OLIVEIRA, 2014). 

No que tange ao legado da pedagogia jesuítica à educação brasileira, alguns autores 

distinguem pontos positivos e negativos. Almeida, por exemplo, valoriza a importância que os 

jesuítas exerceram: 

 

É incontestável que os jesuítas foram os primeiros educadores da juventude 

brasileira e foram também os pioneiros da civilização do país, onde lançaram os 

fundamentos de nossos edifícios sociais, as bases segundo as quais formou-se nosso 

espírito público (ALMEIDA,1989129 apud PAIVA, 2015). 

 

 

Mas há outros autores, como Gadotti, que se posicionam avessos às influências 

jesuíticas: 

 
129 ALMEIDA, J. R. P. de. História da Instrução Pública no Brasil (1500-1889). Trad. Antonio Chizzotti. São 

Paulo: EDUC; Brasília, INEP/MEC, 1989. 



 

 

100 

 

  

 

Os jesuítas nos legaram um ensino de caráter verbalista, retórico, livresco, 

memorístico e repetitivo, que estimulava a competição através de prêmios e 

castigos. Discriminatórios e preconceituosos, os jesuítas dedicaram-se à formação 

das elites coloniais e difundiram nas classes populares a religião da subserviência, 

da dependência e do paternalismo, características marcantes de nossa cultura ainda 

hoje. Era uma educação que reproduzia uma sociedade perversa, dividida entre 

analfabetos e sabichões, os “doutores” (GADOTTI, 2003, p. 234). 

 

 

Com o fracasso da reestruturação educacional proposta por Pombal, mais uma vez a 

população que não era abastada ficou à margem. De acordo com Azevedo: 

 

A expulsão dos jesuítas em 1759 e a transplantação da corte portuguesa para o Brasil 

em 1808, abriu-se um parêntese de quase meio século, um largo hiatus que se 

caracteriza pela desorganização e decadência do ensino colonial (AZEVEDO,1976, 

p. 61).  

 

 

Com a transferência da corte, D. João VI tomou algumas iniciativas para tornar o 

Brasil um lugar mais “digno” para a família real portuguesa habitar, além de precisar exportar 

uma boa imagem do país. Lentamente, as mudanças começaram a acontecer no âmbito 

educacional e cultural. Nesse sentido, tivemos a criação do ensino superior não-teológico, 

como o de Medicina e Direito e, como havia a necessidade de profissionais aptos, o enfoque 

foi mais técnico-profissional. Vale destacar que para ingressar nesses cursos superiores 

exigia-se o conhecimento do latim, francês e inglês. 

 

A partir de 1808, são criados cursos e academias destinados a formar, sobretudo, 

profissionais para o Estado, assim como especialistas na produção de bens 

simbólicos, e num plano, talvez, secundário, profissionais de nível médio. 

(FÁVERO, 2006, p. 20) 
  

 

Além dos cursos superiores, nessa mesma época foram fundados: a Academia Real 

Militar, o Museu Real, a Biblioteca Pública, o Jardim Botânico, a Imprensa Régia e os 

laboratórios de Química e Químico-Prático. Também aumentaram o número de aulas régias 

em todas as capitanias etc. Alguns almanaques130 encontrados deste período dão destaque a 

algumas dessas iniciativas de educação ainda voltadas para uma pequena minoria elitista: 

 
130 Segundo Le Goff (2003, p. 518), o almanaque é “ilustrado com signos, figuras, imagens, o almanaque dirige-

se aos analfabetos e a quem pouco lê. Reúne e oferece um saber para todos: astronômicos, como os eclipses e as 

fases da lua; religioso e social, com as festas e especialmente as festas dos santos, que dão lugar aos aniversários 

no seio das famílias; científico e técnico, com conselhos sobre os trabalhos agrícolas, a medicina, a higiene; 

histórico, com as cronologias, os grandes personagens, os acontecimentos históricos ou anedóticos; utilitário, 

com a indicação das feiras, das chegadas e partidas dos correios; literário, com anedotas, fábulas, contos; e, 

finalmente, astrológicos”  

http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/126-academia-real-militar
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/126-academia-real-militar
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/216-museu-real
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/191-laboratorio-de-quimica
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/192-laboratorio-quimico-pratico
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O Almanaque da cidade do Rio de Janeiro para o ano de 1811 informa que, em cada 

freguesia, havia aulas de primeiras letras e, na sede da Corte, aulas de lógica, grego, 

latim e português, retórica e francês. No almanaque de 1816, aparecem as aulas de 

gramática latina, filosofia, desenho e figura. Existiu, ainda, nesse período, uma 

cadeira de aritmética, álgebra e trigonometria (CAMARGO, 2013, grifo nosso). 

 

Em síntese, não havia um plano nacional de educação e nenhum grande investimento 

destinado ao ensino primário e secundário, a população em geral continuou iletrada e sem 

acesso aos grandes centros do saber. Dessa forma, a elite se assemelhava a “uma ilha de 

letrados num mar de analfabetos” (SCHWARCZ, 1998, p. 166). O cenário educacional só 

seria “alterado” após a independência do Brasil, com a primeira Constituição, pois a educação 

passaria a ser compreendida como um direito do cidadão e um dever do Estado.  

Cardoso expõe que: 

 

A primeira Constituição da nação independente, outorgada em 1824, dispôs como 

garantia para todos os cidadãos brasileiros a instrução primária e gratuita, mas o 

estabelecimento efetivo de escolas públicas foi realizado muito lentamente. A 

decisão n. 49, de 1825, determinou que os presidentes das províncias enviassem 

informações sobre as aulas e escolas existentes, demonstrando o interesse do 

imperador, d. Pedro I, no melhoramento da situação (CARDOSO, 1998, p. 244, 

grifo nosso). 

 

 

As províncias com suas arrecadações deveriam dar conta do ensino primário e médio. 

No entanto, como os recursos públicos não eram suficientes, contaram com a colaboração da 

iniciativa privada para assumirem o nível médio, o que provocou ainda mais o desequilíbrio 

educacional. A partir da lei de 15 de outubro de 1827, as primeiras escolas de educação 

primária foram criadas, mas mesmo depois da independência as desigualdades permaneciam 

acentuadas, como apresenta Schwarcz: 

 

Longe das luxuosas cortes europeias, a capital da monarquia brasileira, em 1838, 

possuía cerca de 37 mil escravos numa população total de 97 mil habitantes, e em 

1849, em uma população de 206 mil pessoas, 79 mil cativos. Além disso, 75% dos 

escravos eram, em média, africanos (SCHWARCZ, 1998, p. 13). 

   

 

O Brasil, uma monarquia na América para se adequar aos moldes europeus, buscava 

apresentar-se com características modernas. A esse respeito, Carelli destaca que: 

 

As elites brasileiras leem-se de uma forma quase obsessiva no espelho do outro, mas 

além dele uma cultura refletida da matriz europeia procura lutar contra a “barbárie” 

para aceder à “civilização”. Uma vez habituado a aprender aquilo que deve ser, o 

brasileiro espera que lhe seja dito quem ele é” (CARELLI, 1994, p. 122). 

 

 

http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/305-constituicao-de-1824
http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes/70-assuntos/producao/publicacoes-2/biografias/395-pedro-de-alcantara-francisco-antonio-joao-carlos-xavier-de-paula-miguel-gabriel-rafael-joaquim-jose-gonzaga-pascoal-cipriano-serafim-de-braganca-e-bourbon-d-pedro-i
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Nesse sentido, além de estabelecer instituições culturais, era preciso criar hábitos, 

valores e costumes próprios de uma nação civilizada. Nesse sentido, ensinar a LF fazia parte 

da formação de uma elite cultivada, afinal a LF era uma língua de alta cultura destinada a 

pessoas refinadas (MAURER, 2008, p. 139). 

Apontamos a seguir algumas impressões das interações culturais do período colonial, 

tentando levantar hipóteses que tentem justificar ver a língua como instrumento de distinção e 

dominação. A nossa primeira impressão é que essas interações trazem em seu bojo IL de 

“civilidade” que sustentam a visão etnocêntrica dos colonizadores. Ou seja, o modelo 

“civilizado” é o que está do lado de lá do Atlântico, sustentados por discursos eurocêntricos e 

imperialistas. Sobre a civilidade do brasileiro, Holanda destaca: 

 

Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade. 

São antes de tudo expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e 

transbordante. Na civilidade há qualquer coisa de coercitivo (HOLANDA, 1995, p. 

147, grifo nosso). 

 

 

Se por um lado, a ideia de civilidade remete ao ensino de etiquetas e boas maneiras 

que irão corresponder a uma boa educação e status sociais; por outro lado, o termo coercitivo 

pressupõe a repressão e a imposição (força) dos modos. Ainda, de acordo com o autor, a 

civilidade seria o inverso da polidez, “equivale a um disfarce que permitirá a cada qual 

preservar intatas sua sensibilidade e suas emoções” (ibid., p. 147). 

A esse respeito, cristalizou-se o mito de que o Brasil é um território pacífico. Como 

mencionamos anteriormente, como falar que somos um país pacífico, se fomos o último país 

do ocidente a abolir a escravidão mercantil? Schwarcz chama atenção para essa incoerência:  

 

De outro, a insubmissão dos povos nativos, que, apesar de não se oporem à 

catequização, adaptavam-na como podiam, sem se conformarem com a anulação de 

seus conhecimentos. No caso, “adaptar” é sinônimo de reagir e se rebelar, ou não 

consumir cegamente a fé alheia, o que já indica como não houve nada de pacífico no 

contato entre o europeu e o gentio (SCHWARCZ, 2019, p. 225-226). 

 

 

Vale salientar que, ao longo do século XVI, houve rebeliões, movimentos de 

resistências mostrando o quanto não havia passividade por parte do indígena. Julio (2017) 

destaca que o próprio rótulo “índio” foi “dado pelos colonizadores aos nativos da América” 

como se todos fossem de uma mesma identidade “caiapós, tupinambás, xacriabás, guajajaras, 

mundurucus etc.” 

Uma segunda impressão é que as interações culturais aconteceram em uma relação 

assimétrica entre a “superioridade cultural do colonizador” e o sentimento de inferioridade do 
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colonizado. Essa desigualdade sistêmica corrobora com a afirmação de Said (2011): “o 

colonialismo e o imperialismo não pagaram suas contas quando retiraram suas bandeiras e 

suas forças policiais de nossos territórios”. Consequentemente, temos um desequilíbrio de 

oportunidades arraigada na sociedade brasileira, uma vez que: 

 

O Brasil foi formado a partir da linguagem da escravidão, que é, por um sistema 

desigual no qual alguns poucos monopolizam renda e poder, enquanto a imensa 

maioria não tem direito à remuneração, à liberdade do ir e vir e à educação 

(SCHWARCZ, 2019, p. 134-135). 

 

 

4.4.2 O papel da língua francesa 

 

França, França, sem você, o mundo estaria sozinho131. 

  Gabriele d’Annunzio 

 

Considerando que o Brasil, no século XIX, estava em busca de referenciais para sua 

construção identitária nacional, o “soneto de amor pela França”, composto pelo poeta italiano 

d’Annunzio, exprime bem o que representava a língua francesa, a “língua da civilização 

universal” (LESSA, 1997, p. 194).  

Menezes descreve os novos hábitos da elite: 

 

De qualquer forma, apesar das necessárias ressalvas, a influência francesa foi 

decisiva na cidade do Rio de Janeiro, cujas elites passaram a falar a “língua da 

civilização”, incorporaram novos hábitos, adotaram novos modos de se comportar 

em sociedade, abraçaram novas formas de se divertir, com uma verdadeira 

reinvenção da noite, e estiveram sempre prontas a consumir qualquer bem cultural 

vindo de Paris (MENEZES, 2008, p. 226-227, grifo nosso). 

 

 

Para a elite oitocentista brasileira fazia todo sentido mirar-se naquela que se colocava 

como fonte de cultura ocidental, berço dos ideais de liberdade, de igualdade, origem dos 

valores do humanismo e da razão. Mas, não era suficiente importar hábitos e costumes, 

mesmo que eles atendessem a códigos culturais e sociais das classes dominantes. Era preciso 

dominar também a “legítima” LF, considerada veículo de cultura e de prestígio 

principalmente até o início do século XX. Língua essa, muito atrelada ao espaço geográfico 

 
131Este verso faz parte do Sonnet d’amour pour la France, um dos quatros sonetos enviado por D’Annunzio. 

Disponível em: <https://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/09/15/26002-20140915ARTFIG00052-

quatre-sonnets-de-gabriele-d-annunzio-

1915.php#:~:text=REGARDS%20D'%C3%89CRIVAINS%20(3%2F,le%20po%C3%A8te%20pour%20la%20F

rance>. Acesso em: 21 dez. 2020. 

  

 

https://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/09/15/26002-20140915ARTFIG00052-quatre-sonnets-de-gabriele-d-annunzio-1915.php#:~:text=REGARDS%20D'%C3%89CRIVAINS%20(3%2F,le%20po%C3%A8te%20pour%20la%20France
https://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/09/15/26002-20140915ARTFIG00052-quatre-sonnets-de-gabriele-d-annunzio-1915.php#:~:text=REGARDS%20D'%C3%89CRIVAINS%20(3%2F,le%20po%C3%A8te%20pour%20la%20France
https://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/09/15/26002-20140915ARTFIG00052-quatre-sonnets-de-gabriele-d-annunzio-1915.php#:~:text=REGARDS%20D'%C3%89CRIVAINS%20(3%2F,le%20po%C3%A8te%20pour%20la%20France
https://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/09/15/26002-20140915ARTFIG00052-quatre-sonnets-de-gabriele-d-annunzio-1915.php#:~:text=REGARDS%20D'%C3%89CRIVAINS%20(3%2F,le%20po%C3%A8te%20pour%20la%20France
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da França. Não raro, percebemos a manutenção desse discurso na atualidade de forma 

declarada ou mesmo velada, ainda que não corresponda ao discurso de defesa da diversidade 

francófona. A título de ilustração citamos a publicidade da AF em que a relação da língua 

com a França é sobrevalorizada. 

 

 

Figura 11: francês além da França? 

 

Fonte: AFVIT, 2021. 

 

Mesmo em publicidades em que as RL se mostrem para além da França, ao fundo 

aparecem paisagens emblemáticas de Paris com seus monumentos parisienses (Torre Eiffel, 

igrejas, museus). O modelo cultural francês se encontra reforçado pela personagem que porta 

uma boina vermelha. A França ou o mito da cultura francesa aparece como parâmetro e como 

garantia de qualidade para o ensino da língua “legítima”. De acordo com Carelli (1994, p. 29), 

a assimetria estrutural existente das relações franco-brasileiras “desencadeou uma verdadeira 

crise cultural, favorecendo o desenvolvimento de uma idealização mítica recíproca”. 

Voltando ao século XIX, ele foi grandemente influenciado pelos paradigmas 

franceses, ou seja, aquilo que era produzido do outro lado do Atlântico (hábitos, costumes e 

língua) serviu para “iluminar” ou “alvejar132” outras nações, das quais o Brasil fazia parte. 

Vale salientar que tanto a língua, quanto a ideologia e a cultura francesa inspiraram não 

apenas a elite brasileira por seu contato com a leitura dos clássicos, como afirma 

(PIETRARÓIA; DELLATORRE, 2012, p. 99), mas “permitiu adquirir uma maior 

 
132 Usamos no sentido, que já comentamos, de embranquecimento ou de hierarquização das raças, ou seja, havia 

uma estirpe superior, a dos brancos europeus. 
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‘humanidade’ nas questões sociais”, inspirando as classes dominadas com os “ideais 

revolucionários franceses”. Como foi o caso de um grupo de republicanos no Brasil, que se 

chamavam jacobinos, e que reivindicavam ideias semelhantes aos jacobinos franceses do 

século XVIII da França. 

Um dos grandes mediadores da língua francesa no Brasil foi o Imperador Pedro II. De 

acordo com Schwarcz (1998, p. 77), Pedro II foi “uma personagem que foi sendo esculpida 

como monarca”. No que concerne ao aprendizado do francês, Lyra133 complementa que a 

educação do Imperador consistiu: 

 

Aos nove anos - em 1834 - já lia, escrevia e traduzia regularmente o francez 

(LYRA, 1977, p. 89). 

 

Aos onze anos tinha um francez impecavel. “Compreende tudo quanto se diz”, 

assegurava Boiret, seu professór. Esse Boiret era o padre Boiret - L'abbé Boiret. 

(ibid., p. 91). 

  

 

Pedro II foi preparado aos poucos para assumir o império, “muitas vezes foi inserido 

numa grande representação como parte e não como artífice” (SCHWARCZ, 1998, p. 26).  

Ainda, de acordo com Lyra, a educação recebida pelo monarca não era tão diferente dos 

meninos de sua idade da elite dominante. Além de conhecimentos gerais em algumas 

disciplinas, dedicava-se ao “francez, inglez e alemão; e o latim e o grego, indispensáveis, 

então, a todo curso de humanidades” (LYRA, 1977, p. 89, grifo nosso). 

No livro As barbas do Imperador, Schwarcz (1998) destaca a importância da imagem 

iconográfica de Pedro II para a personificação do poder. Como o imperador era muito jovem 

para assumir o trono, a barba lhe serviu para aparentar uma maioridade, trazendo-lhe 

envelhecimento, simbolizando sabedoria e confiança. Mas, ele não se esmerou apenas para 

revelar-se um monarca mais adulto, tinha como objetivo transmitir uma imagem de nação 

“civilizada”.  Por isso, criou algumas instituições, em alguns outros estabelecimentos exerceu 

o patronato, como foi o caso do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Esse 

estabelecimento, por exemplo, realizou um concurso para premiar a melhor maneira de se 

escrever a História do Brasil. 

Nessa perspectiva, a imagem de Pedro II é fabricada de forma solene por ele ser o 

intelectual, o erudito e o poliglota.  

 
133 A transcrição ortográfica de algumas palavras está diferente, pois estamos respeitando o original do século 

XIX. 
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“São comuns, em tal contexto, as queixas do monarca, que, apesar de não abrir mão de 

seu poder, declarava que preferia ser professor a assumir posição de tão evidente força 

política” (SCHWARCZ, 1998, p. 555),  

A fabricação da imagem de governantes não é algo novo na história. Burker, por 

exemplo, em seu estudo sobre o rei Luís XIV, tratou da imagem pública do rei, do lugar que 

ele ocupava na imaginação coletiva. “Em termos modernos, o que me interessa é ‘a venda de 

Luís XIV’, o pacote do monarca, com ideologia, propaganda e a manipulação pública” 

(BURKER, 2009, p. 15).  

Ao pensarmos em Luís XIV e no Imperador Pedro II, observamos que um estava 

disposto a centralizar a glória para si, denominando-se rei Sol e se declarando “o Estado sou 

eu” (ibid., p. 21); enquanto o outro, afirmava nos salões do IHGB: “A Ciência sou eu” (ibid., 

p. 184) e se dizia disposto a exercer sua liderança para fazer o que fosse melhor para sua 

pátria. Pedro II afirmava que “os esforços de toda a sua vida, desde os dias da mocidade, 

foram sempre para tornar o Brasil grande e grandes os Brasileiros” (LYRA, 1977, p. 44). Para 

Schwarcz (1998, p. 177), “com seus vinte anos, a suposta marionete se revelaria, aos poucos, 

um estadista cada vez mais popular e sobretudo uma espécie de mecenas das artes, em virtude 

da ambição de dar autonomia cultural ao país”. 

Sua grande afeição134 foi a fundação do Colégio Pedro II (CP II), criado em 1837, o 

primeiro estabelecimento oficial de ensino secundário do Império, que teve o seu modelo 

curricular como padrão nacional. As instalações que antes tinham sido utilizadas como um 

orfanato135 se “transformaria na ‘glória’ do nosso ensino; uma espécie de ‘símbolo de 

civilidade’, de um lado, e de pertencimento a uma elite, de outro” (SCHWARCZ, 1998, p. 

214, grifo nosso). Mesmo o traje do colégio foi inspirado nos liceus franceses de época 

napoleônica.136 

De acordo com Braga da Silva: 

 

Os estatutos do colégio serviriam de referência para as instituições de educação 

elementar já existentes e a serem criadas no Município da Corte (atual município do 

Rio de Janeiro) e nas províncias. Os programas iniciais de ensino do CPII ofereciam 

 
134 Pedro II dizia “Eu só governo duas coisas no Brasil: minha Casa e o Colégio de Pedro Segundo” observava, 

em 1864, D. Pedro II ao Ministro do Império José Bonifácio, o Moço (DÓRIA, 1997, p. 103 apud JORNADA, 

2013, p. 37). 
135 Fundada em 1733, a instituição teve diversos nomes — Casa dos Meninos Órfãos de São Pedro, Seminário de 

São Joaquim, Imperial Seminário de São Joaquim — até ficar conhecida como o Imperial CP II. Extinto em 

1818, o seminário foi restituído, em 1821, pelo então príncipe d. Pedro. A escola seria definitivamente 

patrocinada por D. Pedro II e receberia seu nome em 2 de dezembro de 1837 (SCHWARCZ, 1998, p. 214). 
136 Indumentária composta por jaqueta, calça e gravatas pretas, colete e sobrecasaca, inicialmente na cor verde e, 

posteriormente, azul. Disponível em: <https://www.cp2.g12.br/component/content/article.html?id=6811>. 

Acesso em: 13 fev. 2021. 

https://www.cp2.g12.br/component/content/article.html?id=6811
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uma formação prioritariamente humanística, na qual o ensino de línguas tinha 

importante papel. O Francês está presente no currículo da instituição desde a sua 

fundação (BRAGA DA SILVA, 2019, p. 13, grifo nosso). 
 

 

A influência do francês não se deu apenas com o ensino da língua, também inspirou a 

própria orientação pedagógica e institucional. Os alunos aprendiam francês desde os 

primeiros anos de estudos e “a partir do segundo ano, os manuais de algumas disciplinas, 

como química, física, zoologia, botânica, alemão, filosofia e geografia, eram franceses”. 

(PIETRARÓIA; DELLATORRE, 2012, p. 13). A elite política e econômica podia custear e se 

favorecer de um ensino de qualidade137. 

Braga da Silva afirma que a perenização do francês no CP II esteve ligada muito 

tempo à cultura erudita: 

 

Percebemos, então, que a continuidade da oferta do Francês no CPII esteve, durante 

muito tempo, vinculada à formação erudita que se desejava oferecer na instituição. 

Tal erudição, idealizada para a instrução secundária nacional, seria retomada nos 

documentos oficiais da Educação expedidos em 1931 e 1942, os quais contaram 

com a participação de membros da Congregação do CPII na sua elaboração 

(BRAGA DA SILVA, 2019, p. 51). 

 

 

A formação erudita vinha de um currículo humanista e literário. O propósito era 

proporcionar aos alunos uma “cultura geral” para que continuassem a cursar seus estudos 

universitários fora do Brasil ou em São Paulo e Olinda, se fosse uma formação jurídica. Lessa 

(1997, p. 309) destaca que a “importância deste colégio consiste principalmente no fato de ser 

a única instituição autorizada a dar o diploma equivalente ao baccalauréat francês e seu 

currículo é o que serve de padrão para os outros colégios”138. 

Zotti observa que a transplantação cultural139 francesa não é algo incomum na 

educação brasileira:  

 

Tradicionalmente, o ensino secundário brasileiro carrega as características das 

formas culturais europeias, podendo-se dizer que as elites, que historicamente 

tiveram nas mãos a condução da educação, não foram capazes, ou não convinha a 

 
137 No CP II, havia três classes de alunos internos; os ricos chamados pensionistas que pagavam 60$000 anuais; 

os menos ricos chamados meio-pensionistas que pagavam metade dessa quantia, e os pobres ou gratuitos; havia 

também externos que pagavam ao professor que os ensinava, e eram conhecidos no Seminário por casacas. Os 

alunos pobres estavam sujeitos a certos serviços; tocavam sino, varriam a igreja, serviam de porteiro, e tiravam 

esmolas pelas ruas, indo dois ou três, dos quais um levava o Gazophilacio e repetia às portas das casas. 

Disponível em: <https://reficio.cloud/governo/moreira-azevedo-colegio-pedro-ii/>. Acesso em: 03 mar. 2021. 
138 No original: "L'importance de ce collège consiste principalement dans le fait qu'il est le seul établissement 

habilité à donner le diplôme équivalent au 'baccalauréat' français et son curriculum est celui qui sert de norme à 

ceux des autres collèges”. 
139 “As formas institucionais experimentadas com sucesso nas sociedades mais desenvolvidas tendam à 

universalização e sejam transplantadas para as demais sociedades” (SILVA, 1969, p. 31). 

 

https://reficio.cloud/governo/moreira-azevedo-colegio-pedro-ii/
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elas, enfrentar de modo direto nossas realidades e buscar soluções e caminhos 

condizentes com as necessidades do país. (ZOTTI, 2005, p. 35) 

 

 

No secundário, tivemos a formação clássica humanista, influência do ensino jesuítico, 

além de algumas reformas para a modernização que não foram muito consubstanciais. Ainda, 

segundo a autora, “o currículo do Colégio Pedro II já revelava a tendência ao ensino 

universalista e enciclopédico que será característica dos estudos secundários durante todo o 

Império e início da República” (ibid.) 

Por mais que houvesse algumas reservas de vagas no CP II para os menos favorecidos, 

como já mencionamos, a prioridade era garantir o capital cultural da elite carioca e da 

burguesia emergente, “tanto conservadores quanto liberais procuravam beneficiar seus 

descendentes como forma de replicação do seu grupo social” (JORNADA, 2013, p. 60). 

Observarmos em vários momentos da pesquisa a representação da LF associada a uma 

língua de elite em estereótipos sofisticados, como em Pereira (2011), a citação de Maurer 

(2008) em que o autor trazia à tona o caráter de elegância e elitismo. Além disso, encontramos 

em Lessa (1997) a citação de um relatório do cônsul Dupas, do início do século XX, que 

exprime a preocupação com a imagem da língua estar associada a estabelecimentos 

reservados à elite carioca, sendo estas escolas religiosas francesas no Rio de Janeiro. Em 

seguida, na mesma referência, encontramos outro documento que, em contraste, revela o 

entusiasmo com a abertura do Colégio Pedro II, que exerceria indiretamente uma influência 

francesa, “um estabelecimento que será a preferência das elites do país por mais de cinquenta 

anos (LESSA, 1997, 309, tradução nossa140). E, por fim, vimos a citação de Caldeira (2017), 

que nos suscitou tantas descobertas e reflexões até aqui. Naquela citação o autor mostrava o 

caráter elitista que os usuários faziam da língua. 

 

4.5 Considerações parciais 

 

Neste capítulo quatro, procuramos verificar como o modelo cultural francês forjou a 

“legítima” LF no Brasil e como se deu a importação de ideias eurocêntricas no século XIX. 

Além disso, em se tratando de um tempo de construção da identidade nacional brasileira, 

buscamos um olhar crítico nas relações históricas Brasil-França. 

Primeiramente, analisamos a presença dos imigrantes franceses no Brasil. Ressaltamos 

os olhares estereotipados e míticos de ambas as nações: o brasileiro que idealizou o 

 
140 No orginal: "Il restera l'établissement de prédilection des élites du pays pendant plus de cinquante ans”. 
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estrangeiro muitas vezes com isso o favorecendo. Carelli (1994, p. 66), por sua vez, resume 

brilhantemente o olhar etnocêntrico francês, aquele que inventou “Brasis, tentando dar conta 

deste país, e foram conduzidos a construir imagens que se devem tanto aos seus desejos, 

quanto ao rigor de sua observação”.  Essa convivência nem sempre tão encantadora, trouxe a 

possibilidade de perceber que questões de ordem social podem exercer influências em 

questões linguísticas. Exemplo disso é a crença da existência de “raças superiores”, 

confundida com a ideologia vaugelasiana “fabriquée en France” sobre o purismo linguístico. 

 Em segundo lugar, elencamos algumas narrativas históricas, “legítimas” e 

consagradas do Brasil em que o modelo cultural francês se fez presente. Tivemos a chance, 

portanto, de repensar algumas histórias glamourosas do passado sustentadas por padrões 

europeus a fim da sonhada modernização e “europeização” do Brasil no século XIX. 

Em terceiro lugar, observamos a visibilidade da LF por intermédio da Petite Presse. O 

diálogo interatlântico, “criava um canal direto com o que se passava na França integrando as 

duas nações em um espaço midiático comum e francófono” (GUIMARÃES, 2017, p. 144). 

Assim, serviu para a França estar a par do que se passava no Brasil, gozar de fronteira aberta 

para exportar sua visão eurocêntrica de mundo, participar da formação do pensamento 

intelectual brasileiro e da imprensa que era principiante, além de anunciar seus produtos e 

serviços. Ao Brasil, a Petite Presse serviu para reforçar que a nossa elite era literária e 

francófila, para se projetar como uma nação moderna para escapar da imagem de sociedade 

selvagem, exótica e colonial. 

Em quarto lugar, repensamos sobre a ideia de língua “legítima” e os moldes culturais 

impressos na LF na educação brasileira. Buscamos identificar os efeitos dos primeiros 

contatos linguísticos do século nas construções epistêmicas, dominantes e eurocêntricas que 

se enraizaram nas nossas relações linguísticas e sociais. Levantamos três suposições para a 

perenização dessas IL de pensamento abissal: resultado de uma visão eurocêntrica de mundo, 

interações culturais de relação assimétrica e a construção ideológica da norma. 

Em quinto lugar, abordamos como o modelo cultural francês consolidou a LF no 

Brasil e como ela foi considerada veículo de cultura e de prestígio. Vimos como a elite culta 

do século XIX se deixou ser influenciada em seus hábitos e costumes.  
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5 POLÍTICA LINGUÍSTICA E SOFT POWER. UM DIÁLOGO POSSÍVEL?141 

 

Toda política cultural é uma política sobre os imaginários 

 que nos fazem crer semelhantes. 

CANCLINI 

 

Consideramos a PL como instrumento de soft power. Este capítulo tem por objetivo 

investigar a abrangência dessa relação. Temos observado até aqui, o discurso de legitimidade 

da LF associado às RL e culturais de um único país, a França. Sendo um tempo de 

descentramento, de efemeridade, de profundas e constantes mudanças e incertezas, por que o 

discurso sobre a cultura de elite ou a cultura do legítimo ainda encontra eco na sociedade 

brasileira?  

Como ilustração desse discurso, encontramos a declaração a seguir de Yves Bigot por 

ocasião da Semana da Francofonia: 

 

Sim, há um verdadeiro desejo de aprender francês. Você pode ver isto nos Estados 

Unidos, onde a elite americana quer aprender francês. É um "plus" diante da 

concorrência, especialmente quando se procura um "top job". A Alliance Française 

em Nova York não pode atender à demanda de estudantes franceses porque são 

muitos! (BIGOT, 2021)
142

 

 

 

Embora a resposta acima tenha sido dada em razão do sucesso do rayonnement 

francófono nos Estados Unidos, declarações como essa não costumam ser raras. Este 

imaginário nos parece uma contradição ao discurso de diversidade cultural tão apregoado 

junto aos franceses como se a LF estivesse apenas reservada a alguns “eleitos”, a elite. 

Nosso diálogo com as relações internacionais se estabelece pelo viés da glotopolítica. 

Nesta interação consideramos por um lado que “a linguagem é campo de luta” (LAGARES 

2018, p. 211) e, por outro, que “o papel exercido pela cultura nas relações entre os países é 

fundamental” (LESSA, 2012, p. 170). Três aspectos cooperaram para a aproximação dessas 

duas fronteiras de conhecimento: a primeira é porque entendemos que as representações 

possuem um peso importante à promoção das línguas; a segunda, porque a promoção das 

 
141 As reflexões sobre esse tema foram despertadas a partir das contribuições da tese de doutorado - LESSA, 

Mônica Leite. L'influence intellectuelle francaise au Brésil: contribution à l'étude d'une politique culturelle 

(1886-1930). Tese de doutorado. Paris. 1997 
142 Yves Bigot é presidente da Fondation Alliance Française e diretor geral da TV5 Monde - Entrevista realizada 

em 19/03/2021. No original: “Signe, s’il en fallait encore un, du rayonnement de la francophonie… 

Oui, il y a un vrai appétit de l’apprentissage du français. Cela se constate par ailleurs aux États-Unis, où l’élite 

américaine souhaite apprendre le français. C’est un «plus» face à la concurrence notamment lorsqu’on cherche 

un ‘top job’. L’alliance française de New York n’arrive pas à répondre à la demande d’élèves en français 

tellement il y en a!". Disponível em: https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/francophonie/yves-bigot-le-

francais-peut-etre-une-langue-majeure-du-xxie-et-xxiie-siecles-20210319. Acesso em : 28 nov. 2020. 

https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/francophonie/yves-bigot-le-francais-peut-etre-une-langue-majeure-du-xxie-et-xxiie-siecles-20210319
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/francophonie/yves-bigot-le-francais-peut-etre-une-langue-majeure-du-xxie-et-xxiie-siecles-20210319
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línguas tem um papel estratégico à diplomacia cultural, um affaire d’État (SUPPO, 2012, p. 

41) e, em último aspecto, pensar como a PL pode atuar como um soft power da França no 

Brasil. 

Concordamos com Lagares (2018, p. 233), quando afirma que as “construções 

glotopolíticas da modernidade continuam dando as cartas no jogo das relações linguísticas”. 

Com base nesta perspectiva, enxergamos a PL como instrumento de soft power. Acreditamos 

que a imagem exportada de um país por meio da língua, cultura, educação, mídia pode de 

alguma forma favorecer a agenda e os interesses da política externa. Pereira e Costa (2012, p. 

172) destacam que “uma representação favorável a respeito de uma determinada língua pode 

[...] interferir em uma dada política linguística”. 

Na perspectiva glotopolítica é fundamental (re)conhecer quem são os agentes de 

intervenção que atuam nesse processo de exportação da língua, principalmente como destaca 

Lagares (2018, p. 194), “donde eles tiram a sua autoridade e legitimidade, qual é a relação que 

a norma construída estabelece com as variedades de prestígio e quais ideologias são 

mobilizadas para justificar essa operação”. O referido autor destaca também que os 

argumentos podem mudar para a difusão da língua, mas os interesses políticos e econômicos 

continuam os mesmos: 

 

Diferentemente do velho nacionalismo do século XIX, nos tempos da globalização a 

justificativa para a difusão da língua não é mais a construção de uma comunidade 

política que ofereça a seus membros o exercício de direitos cidadãos [...], mas de um 

mercado que ofereça a todos a promessa de inúmeras oportunidades de negócio. 

(LAGARES, 2011, p. 187, grifo nosso). 

  

 

Interessa-nos compreender de que maneira a dimensão cultural contribui para estreitar 

e ampliar a relação entre o Brasil e a França, potencializando ações políticas para a promoção 

do FLE. 

 

5.1 Políticas interculturais entre nações 

 

Considerada muitas vezes uma relação natural, ignora-se que se trata de um resultado 

de uma política cultural de Estado realizada por atores oficiais ou não. De acordo com Lessa 

(2000), os precursores do estudo das relações entre países foram os suíços Karl Doka e E. 

Zehnder. Doka reconheceu a França como a primeira potência para instrumentalizar a cultura 

como veículo de propaganda e influência. Lessa (1997), por sua vez, como mencionamos em 
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capítulos anteriores, destaca que a França foi o primeiro país a fazer de sua língua nacional 

um meio de penetração cultural em outros países.  

O estudo das relações culturais internacionais é bastante amplo, por isso, em meio a 

diversas questões, destacamos os itens 3 e 5 dos temas de diplomacia cultural, lista elaborada 

pelo diplomata Edgar Telles Ribeiro143.  

Ribeiro enumera a abrangência dos temas de uma diplomacia cultural:  

 

1.intercambio de pessoas; 2. promoção da arte e dos artistas; 3. ensino de língua, 

como veículo de valores; 4. distribuição integrada de material de divulgação; 5. 

apoio a projetos de cooperação intelectual; 6. apoio a projetos de cooperação 

técnica; 7. integração e mutualidade na programação (RIBEIRO, 2011, p. 31, grifo 

nosso) 

 

 

Ou seja, interessa-nos o ensino de língua, como veículo de valores e o apoio a projetos 

de cooperação intelectual. Levaremos em conta dois fatores: o primeiro é o entendimento de 

que uma política cultural é “um meio de propaganda intelectual com objetivos políticos e 

caracteriza-se por relacionar dois países – um ‘doador’, outro ‘receptor’” (SUPPO; LESSA, 

2007, p. 231-232); além disso, que uma diplomacia cultural se caracteriza por “ações 

formuladas, orientadas, dirigidas e financiadas, total ou parcialmente pelo Estado, seja por 

meio dos seus agentes ou de colaboradores não estatais”, (LESSA, 2012, p. 170).  

A cultura é reconhecida como a quarta dimensão das relações culturais. A partir do 

trabalho de Phillip H. Coombs (1964) sobre The fourth dimension of foreign policy: 

educational and cultural affairs, o autor destacou que uma política externa não era 

dependente apenas de fatores econômicos, políticos ou militares. Ele deu destaque à 

importância das relações culturais como objeto de estudo das relações internacionais144. 

Mesquita detalha a abrangência dos diferentes instrumentos que compõem as relações 

culturais ou a quarta dimensão, são eles: 

 

[...]diferentes mecanismos e canais de difusão cultural, como artes, educação, 

cinema, turismo, televisão, rádio, teatro, livros etc., bem como múltiplas vias de 

acesso: cooperação técnica e científica, exposição e seminários internacionais. 

Assim a “quarta dimensão” possibilita ampliar os canais de entendimento e 

aproximação entre os povos e nações, contribuindo para diminuir desconfianças e 

estereótipos com relação à cultura e/ou estilo de vida de outros povos, bem como 

contribui para quebrar barreiras, estabelecer e/ou consolidar alianças entre os 

países (MESQUISTA, 2012, p. 270-271, grifo nosso). 

 

 
143 A tese de Ribeiro (1989) se tornou uma das referências pioneiras no Brasil sobre as relações culturais, 

diplomacia e política externa. Disponível em: <http://funag.gov.br/loja/download/824-Diplomacia_Cultural_-

_Seu_papel_na_PolItica_Externa_Brasileira_2011.pdf>. Acesso em: Acesso em: 15 maio 2020. 
144 Cf. SUPPO; LESSA. A quarta dimensão das relações internacionais. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2012. 
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Compreendendo, então, a importância da dimensão cultural e de seus diferentes 

dispositivos, deve-se estar atento à influência que os fatores culturais145 podem exercer. Esses 

fatores podem fortalecer os laços culturais entre as nações e veicular a circulação de 

representações e de imaginários, por exemplo, o modelo cultural francês de língua e de 

cultura francesa.  

Aguiar comenta como as potências passaram a trabalhar com a difusão cultural: 

 

Isso foi um passo diferente, pois a princípio visava fazer conhecer a cultura nacional 

no exterior, auxiliando os interesses nacionais e cativando outrem da importância 

dos interesses e cultura(s) nacionais. Primeiro o enfoque foi sobre as elites, e em 

seguida o enfoque começou a ser sobre os povos. As apostas iniciais recaíam nos 

intelectuais, obras literárias e artes plásticas. Posteriormente, passou-se a trabalhar 

com outros setores, como: culturas populares, música, cinema, etc. Mas essa 

ferramenta de diplomacia cultural não estancaria nesse padrão (AGUIAR, 2017, p. 

43). 

 

 

Quanto ao entendimento da dimensão cultural em uma cooperação diplomática, há 

aqueles que defendem que essa contribuição serve apenas para a promoção da 

interculturalidade, pois funciona com um facilitador do diálogo entre as nações. O próprio 

termo cooperação em si sinaliza um alheamento ou desinteresse pelas questões políticas. Em 

contrapartida, há outros aos quais nos filiamos, que concordam que o que está mesmo em 

jogo são explícitas relações de poder, funcionando como uma forma estratégica para 

promover interesses e valores políticos cultivados pelas nações que “exportam” a língua 

estrangeira. 

Suppo e Lessa defendem que valores identitários estariam subjacentes a essas 

relações: 

 

Essa identidade é forjada por meio da língua, da cultura, da religião e da história. 

Frequentemente, a identidade nacional será invocada como justificativa ideológica 

ou “simples camuflagem de uma política de potência”. Existe a ideia de que ela tem 

uma missão a cumprir além de suas fronteiras nacionais: o “destino manifesto”, para 

os Estados Unidos; o “messianismo revolucionário”, para a URSS; a “missão 

civilizadora”, para a França (SUPPO; LESSA, 2007, p. 235-236). 

 

 

Ainda, de acordo com os autores, o que realmente é importante nessa relação entre 

países é a penetração cultural e a “clientelização”, que no caso do modelo francês diz respeito 

às elites e aos Estados. 

 
145 Braillard e Djalili consideram fatores culturais “a cultura propriamente dita, a ideologia, as mentalidades 

coletivas, a opinião pública, a personalidade dos responsáveis políticos e a estrutura de suas percepções 

(BRAILLARD; DJALILI, 1988 apud LESSA; SUPPO, 2007, p. 223). 
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Isso porque as relações culturais entre países são também “assimétricas”, como 

destacam Suppo e Lessa: 

 

As relações culturais são “assimétricas”, isto é, em primeiro lugar, relações de 

conquista, próprias aos impérios, criadoras de relações de dependência. Nesse 

sentido, a política cultural é um meio de propaganda intelectual com objetivos 

políticos e caracteriza-se por relacionar dois países – um “doador”, outro “receptor” 

(SUPPO; LESSA, 2007, p. 231-232). 

 

 

Bahia (1997) entende por assimetria as trocas com recompensas desiguais. Nesse 

sentido, por mais parcerias ou atividades de cooperação que façamos com um país 

eurocêntrico ou ocidental, nossa condição seria a mesma?  

Aguiar afirma que: 

 

Existe um modelo de cooperação cultural que se liga eminentemente a ações 

multilaterais, estruturado inicialmente com a cooperação intelectual, que é uma 

forma de intercâmbio cultural limitada a um setor cultural. Em seguida, a ideia de 

cooperação intelectual floresceu em âmbito multilateral (AGUIAR, 2017, p. 44). 

 

 

Considera-se, então, que o ganho das ações de cooperação multilaterais está acima de 

interesses particulares. No entanto, de acordo com D’Avila Filho; Jorge; Coelho (2004, p. 

217), a assimetria é “um fator endógeno à troca política e, por conseguinte, à toda organização 

social. O clientelismo será caracterizado como um tipo de troca política assimétrica”. Há uma 

tendência no senso comum de se pensar que as relações de trocas assimétricas/clientelistas 

estão apenas presentes em países pobres, atrasados ou corruptos. D’Avila (2007, p. 14) afirma 

que podem estar “tanto em contextos ditos menos desenvolvidos quanto em países 

considerados de democracia avançada”.   

Sendo o clientelismo inerente às relações de trocas desiguais, como fica um país como 

o Brasil que tem marcas de uma sociedade colonial escravista e de uma desigualdade 

estruturante? De acordo com Grahan, a sociedade brasileira encontra muitas vezes na prática 

clientelista seu modus operandi, não apenas na política, mas em diversos setores da 

sociedade. 

  

O clientelismo constituía a trama de ligação da política do Brasil no século XIX, 

sustentando praticamente todos os aros políticos. De 1840 a 1889, durante o reinado 

do imperador Pedro II, a ascensão e 4 quedas de famílias, clãs e partidos dependeu 

da distribuição habilidosa de cargos públicos, proteção e favorecimento em 

troca de lealdade política e pessoal. O medo e o favor invocados pelo clientelismo 

podiam significar a diferença entre a humilhação e o triunfo em longínquas 

comunidades dispersas nessa terra rude e em expansão que veio a se tornar a nação 

continental que conhecemos hoje (GRAHAM, 1999, p. 3). 

 



 

 

115 

 

  

O título do livro de Graham (1999), Toma lá dá cá, já é em si uma explicação do que 

representa essa prática. Segundo o historiador, o clientelismo estava presente e enraizado na 

política do século XIX146. Essa trama de ligação envolve atores que desejam ter seus 

interesses privados satisfeitos. Alguns enxergam na conduta clientelista a possibilidade de 

oferecer recursos e gerar dependência, influência ou lealdade. Enquanto outros, por se 

beneficiarem desses “favores”, acham nessa conduta um meio para “tirar vantagem” ou 

solucionar seus “problemas” (acesso aos bens e serviços). Já que, no caso da política, não são 

favores pessoais, “o que se troca em política são recursos de autoridade” (D’AVILA FILHO; 

JORGE; COELHO, 2004, p. 231). 

Encontramos em Carvalho uma ideia bastante difundida sobre a troca política 

assimétrico-clientelista, uma realidade brasileira que conhecemos bem: 

 

O eleitor vota no deputado em troca de promessas de favores pessoais, o deputado 

apoia o governo em troca de cargos e verbas para distribuir entre seus eleitores. 

Cria-se uma esquizofrenia política: os eleitores desprezam os políticos, mas 

continuam votando neles na esperança de benefícios pessoais (CARVALHO, 2003, 

223-224 

 

 

A tradição clientelista eleitoral muitas vezes é justificada como uma espécie de 

política compensatória, uma vez que um bem ou um serviço que seria um direito não está 

disponível, admite-se então a prática clientelista, uma troca de “favores” ou “uma mãozinha”, 

nos termos de Nunes (2003, p. 33). Em suma, os bens clientelísticos trocados em uma relação 

assimétrica podem ser “bens materiais ou simbólicos, socialmente valorizados [...] Os bens 

em geral podem, desta forma, se converter em bens políticos” (BAHIA, 2003, p. 273). 

O que desejamos chamar atenção é que as trocas políticas, as cooperações culturais ou 

mesmo as relações bilaterais são assimétricas. Neves destaca que o clientelismo “não pode ser 

entendido apenas como troca por bens econômicos e materiais, uma vez que deve ser 

analisado também como troca simbólica, uma ajuda, um apoio e poder de influência” 

(NEVES, 2006, p. 69). 

 
146 Não temos a pretensão de inventariar todas as definições e a origem sobre o clientelismo no Brasil. 

Desejamos apenas buscar compreender a essência do fenômeno e apontar que se trata de uma prática antiga e 

consolidada no país. Recorremos ao cientista político Luiz Henrique Nunes Bahia (2003) para quem as trocas 

clientelísticas tinham um caráter assimétrico, hierárquico, endógeno à organização e às relações de poder. 

Elsio Lenardão (2004), em seu artigo: Gênese do clientelismo na organização política brasileira, parte da 

hipótese de que a origem do clientelismo no Brasil dá-se no período colonial. Disponível em: 

<https://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/18704>.  Acesso em: 13 março 2021. 

 

https://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/18704
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Consideramos que a parceria entre a França e o Brasil, por exemplo, goza de uma 

relação assimétrica, visto que os interesses nacionais são diferentes. Por isso, é preciso um 

olhar atento, haja vista, como aponta Novais (2020, p. 63), “falar em diplomacia cultural é dar 

voz a esses países no jogo discursivo de poder, ciente de que a condição de pós-colonialidade 

estará presente de modo intrínseco, pois é resultado histórico”.  

Em outras palavras, o país mais abastado, ao materializar favores, demonstra que “ter 

poder consiste na capacidade de cooperar para ser menos vulnerável que os outros” (SUPPO, 

2012, p. 23). Esta relação assimétrica, no caso de uma relação diplomática cultural, exige que 

o país que está sendo “socorrido” não se sinta “clientalizado”, pelos bens, serviços ou 

recursos recebidos, ocultando os interesses políticos de influência entre nações. Nesse sentido, 

retomamos nossa epígrafe em que Canclini (2020, p. 127) afirma que toda política cultural é 

uma política sobre os imaginários que nos fazem crer semelhantes. Ou seja, é preciso que o 

contato seja aparentemente espontâneo para que não haja nenhum choque cultural e assim as 

“regras do jogo” possam ser toleradas.  

Segundo Lessa (1997), nas relações culturais franco-brasileiras durante o século XIX:  

 

A França soube utilizar muito bem a estratégia brasileira de atrair estrangeiros e 

promover a imagem do Brasil, pois serviu aos interesses econômicos e políticos de 

ambas as nações, razão pela qual esta promoção do Brasil não foi exclusiva dos 

brasileiros. Os interesses econômicos e políticos das potências europeias se 

articulam em torno deste movimento, nascido no início do século XX, de promover 

a imagem dos países sul-americanos, seu progresso, suas possibilidades, seus 

promissores futuros e, para as nações latinas, sua latinidade, a fim de atrair seus 

investimentos e assim garantir sua participação no mercado comercial e financeiro 

sul-americano. Para a França, trata-se de concentrar sua política na propaganda e na 

difusão do francês, “a língua da civilização universal”, e depois de suas instituições 

educacionais e científicas, que são apresentadas como verdadeiras (LESSA, 1997, p. 

194, tradução nossa).147  

 

 

Vale salientar que o Quai d’Orsay148 “implementou uma política de promoção e apoio 

ao livro francês que se tornou um meio de propaganda cultural e de ‘clientelização’ intelectual 

 
147 No original: "Aussi, la France a très bien su utiliser la stratégie brésilienne d'appel aux étrangers et promotion 

de l'image du Brésil qui servait aux intérêts économiques et politiques des deux nations, c'est pourquoi cette 

promotion du Brésil n'est pas exclusive des seuls Brésiliens. Les intérêts économiques et politiques des 

puissances européennes s'articulent autor de cette mouvance, naissante au début du XX siècle, de valorisation de 

l'image des pays sud-américains, de leurs progrès, de leur possibilités, de leurs avenirs prometteurs et, pour les 

nations latines, de leurs latinités  afin d'attirer leurs investissements et assurer ainsi leur part du marché 

commercial et financier  sud-américains. Pour la France il s'agit d'axer sa politique sur la propagande et la 

diffusion du français, "langue de civilisation universelle", ensuite de ses institutions scolaires et scientifiques, 

présentées comme de véritables gages de progrès". 
148 O Quai d’Orsay era uma instituição responsável para “servir de propaganda intelectual da França no mundo, 

um órgão que reuniria as elites do pensamento francês (LESSA, 1997, p. 211). Embora fosse uma instituição sob 

a influência governamental ela deveria parecer uma associação privada para poder refrear desconfianças e criar 

um orçamento próprio para a política cultural francesa. 
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das elites locais” (LESSA, 1997, p. 205). Enfim, a penetração cultural da França no Brasil 

atendeu aos objetivos das duas nações. De um lado, o Brasil teve sua imagem difundida 

externamente possibilitando se fazer conhecido e se inserindo no mercado econômico e 

comercial. Por outro, a França pôde promover a sua língua como “[...] ideal de uma certa 

educação, mas também uma marca de prestígio para todos aqueles que têm acesso a ela149” 

(ibid.).  

Na atualidade, o clientelismo ganha novos contornos, mas continua operante na sua 

essência, trazendo troca de favores entre as partes. Partindo do princípio que só se 

“clienteliza” aquilo que os países não têm e, em se tratando de Brasil, que não financia 

educação, ciência e nem tecnologia, não será muito difícil achar uma área para se fazer 

investimento. Ao Estado brasileiro continua sendo interessante as subvenções, as 

cooperações, o fortalecimento da imagem da pesquisa brasileira no cenário internacional etc. 

Ao passo que a França contribui para transmitir confiança e influência no exterior, firmar 

parcerias e valores. 

 

5.1.1 PL como instrumento de soft power 

 

Segundo Nye, uma das dimensões da diplomacia pública é: 

 

Desenvolvimento de relacionamentos duradouros, principalmente com indivíduos 

que podem desempenhar papel relevante no futuro, por meio de bolsas acadêmicas, 

intercâmbios, treinamento, conferências, seminários e acesso de canais de mídia. 

(NYE, 2004, p.107). 

 

 

Parte-se do princípio de que uma aproximação cultural propicia conhecer e 

compreender outras formas de pensamento, comportamento, hábitos e costumes diferentes 

dos nossos, a fim de combater preconceitos e intolerâncias a outros modos de vida ou de 

expressão linguística. 

De acordo com Nye: 

 

O poder suave não é apenas o mesmo que influência, embora seja uma fonte dela. 

Afinal, também posso influenciar através de ameaças ou de recompensas. O poder 

suave também é mais do que a persuasão ou a capacidade de convencer pessoas 

através de argumentação. É a capacidade de sedução e de atracção. E a atracção 

conduz frequentemente a aquiescência ou imitação (NYE, 2002, p. 29). 

 
149 No original: "[...] l'idéal d'une certaine éducation mais aussi une marque de prestige pour tous ceux qui y ont 

accès". 
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 Se as ações desenvolvidas são eficientes para de alguma forma influenciar a forma de 

perceber o mundo, para construir e compartilhar valores comuns, temos o que Nye chama de 

soft power. Esse conceito foi forjado em 1980, como “a capacidade de obter os resultados 

desejados e, se necessário, mudar o comportamento dos outros para obtê-los” (NYE, 2002, p. 

30).   

A respeito dessa perspectiva de influência francesa, isso nos remete à reivindicação 

política, conhecida como a “exceção francesa” ou “exceção cultural”, que acabou gerando 

dividendos para a imagem da França como uma nação moderna, “porta-voz da modernidade”, 

“porta-voz da civilização” (AGUIAR, 2017, p. 74). Em 1993, a França se opôs fortemente aos 

Estados Unidos no GATT150, quando defendeu que os bens culturais não podiam ser tratados 

como mercadorias.  

Aguiar comenta o que gerou essa política francesa do audiovisual: 

 

A estratégia gerou frutos como as declarações e convenções da UNESCO que 

contemplaram a ideia de diversidade cultural, e a própria “defesa e promoção da 

diversidade das expressões culturais”, debatidas ao longo de 2005, que estão dentro 

dessa noção ampla que vai contra a “economicização da cultura” (AGUIAR, 2017, 

p. 74). 

 

 

A França não apenas conseguiu inserir uma cláusula nas regras comerciais da 

indústria, como destacou sua cultura perante as nações, passando uma imagem de valorização 

da diversidade. Esse acordo comercial acabou respaldando novas reinvindicações, 

beneficiando outros países a defenderem suas políticas culturais em tratados internacionais.  

Esclatine afirma que a França continua a consolidar seu papel de exceção cultural no 

mundo inteiro: 

 

Todas estas ambições declaradas raramente são desafiadas, uma vez que a história, a 

diplomacia e a competição internacional estão constantemente corroendo nossa 

influência e justificando nossos esforços. Entre os mais simbólicos: o mundo 

francófono e o ensino do francês; o desenvolvimento dos meios audiovisuais 

estrangeiros (a voz da França no mundo); o intercâmbio científico; a produção 

cinematográfica; a imprensa; os livros como instrumento de influência; a tradição do 

patrimônio; o ensino superior para criar uma diáspora de estudantes educados em 

nossa língua e em nossos "formatos" (tais como engenheiros ou médicos) 

(ESCLATINE, 2013, p. 186, tradução nossa).151 

 
150 GATT é a sigla correspondente de General Agreement on Tariffs and Trade, em português é o Acordo Geral 

de Tarifas e Comércio. 
151 No original: "Toutes ces ambitions affichées souffrent rarement la contestation, tant l’Histoire, la diplomatie 

et la concurrence internationale rognent sans cesse notre influence et justifient nos efforts. Parmi les plus 

symboliques: la francophonie et l’enseignement du français ; le développement de l’audiovisuel extérieur (la 

voix de la France dans le monde) ; les échanges scientifiques ; la production cinématographique ; la presse ; le 

livre outil d’influence ; la tradition du patrimoine ; l’enseignement supérieur pour créer une diaspora d’étudiants 

éduqués dans notre langue et dans nos « formats » (tels que les ingénieurs ou médecins)".  
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Diante da ameaça de seu grande concorrente internacional, o inglês, sustentar o 

discurso sobre a diversidade, principalmente sob a perspectiva linguística favorece os planos 

do poder público da França para a difusão da LF no território francófono e fora dele. O autor 

chama essa política de “intervenção jacobina do poder público”. A esse respeito Calvet (2007, 

p. 142) também sinalizou que “esse pluralismo linguístico e cultural, evocado sempre que o 

francês se encontra ameaçado, é praticamente esquecido quando suas posições estão mais 

seguras, como na França ou na África francófona”. 

Na história da ação cultural francesa no exterior, uma das principais agentes 

“missionárias” foi a AF, um poderoso instrumento de soft power. Segundo Faraco (2012) 

tanto a francofonia quanto a AF se deram no auge do colonialismo como poder “soft”. 

 

Nesse processo, paralelo ao exercício do poder “hard” (com o controle político, 

militar e econômico dos territórios submetidos), nasciam os primeiros delineamentos 

do chamado poder “soft”, que se fundava justamente numa pretensa unidade 

cultural dada por uma língua comum portadora da civilização que vencia a barbárie. 

Nessa mesma conjuntura, criava-se, em 1883, a Aliança Francesa, entidade que 

tinha como objetivo realizar a política do governo da França de difusão de seu poder 

“soft” por meio da promoção do ensino de francês e da cultura francesa (FARACO, 

2012, p. 33, grifo nosso) 
 

 

A AF além de cooptar alunos para o ensino da língua e da cultura transmite uma 

imagem positivada do país, a França. Faraco corrobora afirmando que tanto a francofonia 

quanto a AF se deram no auge do colonialismo como poder “soft”. 

 

Nesse processo, paralelo ao exercício do poder “hard” (com o controle político, 

militar e econômico dos territórios submetidos), nasciam os primeiros delineamentos 

do chamado poder “soft”, que se fundava justamente numa pretensa unidade 

cultural dada por uma língua comum portadora da civilização que vencia a barbárie. 

Nessa mesma conjuntura, criava-se, em 1883, a Aliança Francesa, entidade que 

tinha como objetivo realizar a política do governo da França de difusão de seu poder 

“soft” por meio da promoção do ensino de francês e da cultura francesa (FARACO, 

2012, p. 33, grifo nosso) 
  

 

A AF reforça a IL de uma homogeneidade linguística e cultural francesa. Além disso, 

fortalece a ideia do “bom” francês. Em nome da “solidariedade e reciprocidade”, como 

destaca Salon (1983, p. 32): “a França foi então, a principal potência messiânica com uma 

projeção intelectual e espiritual fora de suas fronteiras e dentro dos outros impérios e 

potências” 

Muitas declarações desse tempo confirmam o contexto de missão civilizadora da qual 

a AF fazia parte: 
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Foncin152 explica quem era os fundadores da AF: 

 

Aliança Francesa foi fundada por homens de conhecimento, ela foi propagada 

principalmente por professores. ...] Tem sido recrutado principalmente entre aqueles 

que amam a língua francesa por seu próprio interesse, que têm o lazer da reflexão e 

do trabalho intelectual puro (FONCIN, 1988 apud BAF, 1888, p. 172).153. 

 

 

Foncin (1888) defendia a missão da AF e a ideia de que apenas as nações “inferiores” 

é que eram conquistadas militarmente, as mais “civilizadas” se conquistavam moralmente.   

Barko cita o discurso de Jean Jaures, em 1884, em que o político explicita o projeto da 

AF: 

 

A Aliança tem toda a razão em pensar antes de tudo na difusão da nossa língua: 

nossas colônias só serão francesas na mente e no coração quando entenderem um 

pouco de francês [...] (BARKO, 2000)154. 

 

 

A PL empreendida pretendia transformar os “nativos” em “franceses de coração”, 

contudo essa “francização” não incluía os aspectos administrativos ou legais.  No Brasil, a AF 

foi fundada em 1885, na cidade do Rio de Janeiro. A AF não se apresentou somente como um 

curso de línguas, mas como uma casa de cultura francesa. Um dos seus lemas é “divulgar pelo 

mundo a língua e a cultura francesa através de um ensino de qualidade, respeitando a 

liberdade de consciência e a diversidade cultural (BOULANGER, 2017, p. 128)155”. Como 

mencionamos anteriormente, a difusão da LF representava para a elite do século XIX o acesso 

ao mundo civilizado contribuindo para a expansão cultural e o desenvolvimento do comércio 

internacional. A AF se apresentava como uma obra patriótica, desse modo o discurso de 

colonização se apresentava sob o disfarce da civilização.  

Calvet (1988) destaca que há algumas crenças que influenciam ou facilitam o 

imperialismo cultural. A primeira seria que os colonizados só teriam a ganhar com o 

aprendizado de uma nova língua, uma vez que levaria às populações a civilização do mundo 

moderno. Desse modo, é como se houvesse uma hierarquização das línguas ou uma 

 
152 Pierre Foncin foi o primeiro secretário geral (1883-1897) e sexto presidente (1899-1914) da Aliança Francesa 

e idealizador da política linguística externa. 
153 No original: "l’Alliance française a été fondée par des hommes d’étude, elle a été surtout propagée jusqu’ici 

par des professeurs. [...] Elle s’est recrutée principalement parmi ceux qui aiment la langue française pour elle-

même, qui ont le loisir de la réflexion et du travail intellectuel pur". 
154 No original: "L’Alliance a bien raison de songer avant tout à la diffusion de notre langue : nos colonies ne 

seront françaises d’intelligence et de cœur que quand elles comprendront un peu le français [...]”. 
155 No original: "Elle a pour but de diffuser à travers le monde la langue et la culture françaises par un 

enseignement de qualité, respectueux de la liberté de conscience et de la diversité culturelle". 
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superioridade linguística. A segunda seria a incapacidade de algumas línguas darem conta de 

produção de conhecimento científico ou mesmo de serem línguas de cultura ou de pesquisa. O 

discurso colonial também pode ocorrer quando se julga se o país anfitrião é competente o 

suficiente a dominar a “língua do império”. 

Ao longo de muitos anos, várias ações de cooperação cultural internacional vêm sendo 

firmadas entre o Brasil e a França. Essa aproximação política e cultural tem proporcionado 

relações acadêmicas e intelectuais de fortes tradições com significativas trocas de 

experiências e de conhecimentos. Além disso, o modo como a França trabalha com a oferta 

cultural diz muito a respeito da sua política e de seus interesses públicos. Assim, se por um 

lado, a política cultural francesa continua se aproximando de parte da “nata intelectual” 

quando realiza investimentos universitários; por outro, ao investir na formação escolar básica 

para uma população desfavorecida economicamente no Brasil, como as escolas estaduais 

interculturais gratuitas, passam a ser referência de cidadania. 

Sob a redistribuição do poder cultural Canclini afirma que: 

 

A possibilidade de ação dos Estados e dos organismos nacionais depende cada vez 

mais da construção de novos programas e instituições culturais regionais que 

acompanhem a integração comercial entre as nações. Redistribuição do poder 

cultural, ONG (CANCLINI, 2018, p. 210). 

 

 

Investimentos como esses comprovam que a política de educação é um setor 

prioritário da ajuda internacional francesa, como pode ser observada no relatório preparado 

pela ONG La Coalition Éducation. 

 

Figura 12: Principais beneficiários da ajuda francesa à educação 

 

Fonte: LCE, 2017. 
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O relatório destaca que a França tem feito sua parte no financiamento na educação 

básica das populações que estão geograficamente e socioeconomicamente mais afastadas da 

escola156. Um quarto 1/4 das crianças em idade escolar primária, por exemplo, não está na 

escola na África subsaariana.  

Por fim, um outro instrumento de soft power tem sido o teste de proficiência DELF 

Tout publique, DELF Scolaire, TCF157 etc. Essas certificações funcionam como uma garantia 

de aptidão, legitimando o capital cultural ou, como afirma Bourdieu (2017, p. 31), garantindo 

“o acesso ao universo da cultura legítima”. Para o autor, os signos linguísticos não servem 

apenas para serem compreendidos, há “signos de riqueza a serem avaliados, apreciados e 

signos de autoridade a serem acreditados e obedecidos”. (id., 1998, p. 53). 

 

5.2 Discurso do legítimo na sociedade brasileira 

 

Por que o discurso do francês legítimo parece encontrar eco na sociedade brasileira? 

Segundo Candau e Oliveira: 

 

A sedução pela cultura colonialista, o fetichismo cultural que o europeu cria em 

torno de sua cultura, estimulando forte aspiração à cultura europeia por parte dos 

sujeitos subalternizados. Portanto, o eurocentrismo não é a perspectiva cognitiva 

somente dos europeus, mas torna-se também do conjunto daqueles educados sob sua 

hegemonia. (CANDAU; OLIVEIRA, 2010, p. 19) 

 

 

Essa sedução pela cultura europeia nos remete a uma experiência que vivemos durante 

longos anos em uma instituição aos moldes europeus no Rio de Janeiro. Pelo menos uma vez 

ao mês os alunos eram reunidos para cantar o hino nacional brasileiro e parte da Marseillaise 

com hasteamento das bandeiras. Era um acontecimento para a escola e motivo de grande 

orgulho principalmente aos responsáveis dos alunos da educação infantil (3 a 5 anos). 

Nesse sentido, acreditamos que a valorização do “legítimo” “cabe bem” em uma 

sociedade estratificada, pois servirá ao falante de distinção, para “fazer crer que se domina a 

língua legítima ou fazer esquecer a própria origem” (CALVET, 2002, p. 77-78). Assim, o que 

está em jogo não é a língua em si, mas como afirma Milroy (2011), refere-se ao prestígio dos 

falantes, nada tão diferente da concepção do modelo de língua defendido por Vaugelas, como 

mencionamos anteriormente. 

 
156 O relatório La Coalition Éducation é de 2017 e até aquele momento não havia pesquisas para estabelecer o 

impacto das mensalidades e das bolsas de estudo na redução da pobreza e da desigualdade nos países de origem 

dos estudantes. Consideramos esse um tema relevante para futuros pesquisadores. 
157 DELF - Diplôme d'Études en Langue Française – TCF – Test de Connaissance du Français. 
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A estratificação social158 pode ser compreendida por diferentes perspectivas. Vamos 

nos deter à perspectiva funcionalista, que defende a estratificação como algo “natural” e 

constitutivo de uma sociedade capitalista. O modelo de Davis-Moore, considera: 

 

Que não há sociedade sem classe, ou “não estratificada”, faz-se um esforço para 

explicar, em termos funcionais, a necessidade universal da estratificação em 

qualquer sistema social (DAVIS-MOORE, 1977, p. 114). 

 

 

Nessa concepção a estratificação é considerada como uma oportunidade para o 

fenômeno da mobilidade social. Ou seja, acredita-se que a sociedade precisa de uma 

motivação para se ascender socialmente, isto é, para ser recompensada. Assim, a diferença de 

conhecimento, do desempenho na vida social, do estilo de vida ou de posse é próprio de uma 

sociedade estratificada. 

De acordo com Vila Nova (2016, p. 154), “todo sistema de estratificação social 

compreende necessariamente crenças, valores e normas que explicam, legitimam e 

regulamentam essa distribuição”. As crenças se referem à percepção do valor social da língua 

e de sua utilização. De acordo com Milroy (2011, p. 49), “esse tipo de crença afeta o modo 

como os falantes pensam sua própria língua e a ‘língua’ em geral.”  

Nesse mesmo sentido, encontramos em Bourdieu o destaque para a alquimia social, 

que advém de todo esse conjunto de saberes que ele classifica de capital cultural. 

 

Com o diploma, essa certidão de competência cultural que confere ao seu portador 

um valor convencional constante e juridicamente garantido no que diz respeito à 

cultura, a alquimia social produz uma forma de capital cultural que tem uma 

autonomia relativa em relação ao seu portador e, até mesmo em relação ao capital 

cultural que ele possui, efetivamente, em um dado momento histórico. 

(BOURDIEU, 2007, p. 78, grifo nosso). 

 

 

Esse valor ao diploma é alimentado pelo próprio discurso do legítimo. Em outras 

publicidades, por exemplo, encontramos a AF colocando-se como a “única instituição 

no Brasil autorizada a aplicar com exclusividade os exames de reconhecimento internacional 

do Ministério Francês da Educação Nacional”. Fica pressuposto que se é a única a validar o 

exame, logo o produto que oferece dá garantias.  

Esse valor mágico do diploma, um poder institucionalmente reconhecido, outrossim, é 

a possibilidade de ver o diploma como um investimento de capital cultural e de ainda o 

 
158 Estratificação social é o processo, ou o estado de localização hierárquica dos indivíduos em setores 

relativamente homogêneos da população quanto aos interesses, ao estilo de vida e às oportunidades de vida, 

segundo a sua participação na distribuição desigual de recompensas socialmente valorizadas (riqueza, poder e 

prestígio) (TUMIN, 1970, p. 27-28 apud VILA NOVA, 2016) 
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convertê-lo em um capital econômico. A princípio quanto mais raro for o diploma mais 

ganhos trará ao seu portador. Na contramão disto, Bourdieu (2007, p. 333) afirma que “a 

posse de um diploma, por mais prestigioso que seja, não é por si mesma capaz de assegurar o 

acesso às posições mais elevadas e não é suficiente para dar acesso ao poder econômico”.  

Vale salientar que na sociedade há “uma inflação dos diplomas” (id., 2017, p. 124), uma vez 

que a quantidade de formados é superior às ofertas de vagas no mercado de trabalho. 

Em uma sociedade cada vez mais consumista, as certificações cabem bem à ideologia 

meritocrática. Tais documentos não apenas validam a competência da pessoa na língua, mas 

os distingue com uma pretensa excelência, fazendo-lhe acreditar que se apropriou do 

conhecimento e “garantindo-lhe” a tão sonhada aptidão. Essa satisfação traz ao aprendiz a 

garantia de usufruir do seu objeto de consumo.  

 

5.3 Considerações parciais 

 

O título do capítulo 5 é um questionamento a ser respondido por meio de um diálogo 

de alguns temas intrínsecos às relações internacionais sob o viés da glotopolítica. 

Chamou-nos atenção a declaração do presidente da Fondation Alliance Française e 

diretor-geral da TV5 Monde, que ainda menciona o ensino do francês associado a uma visão 

de língua ligado à elite, no caso à americana. 

O ensino de língua como veículo de valores e apoio a projetos de cooperação 

intelectual do legítimo na sociedade brasileira são temas de interesse tanto para a diplomacia 

cultural quanto para a glotopolítica. 

Sobre a cooperação diplomática entre as nações, há aqueles que defendem que se trata 

de uma política internacional, pautada em valores interculturais com um diálogo profícuo, 

outros que há interesses escusos. Suppo e Lessa (2007) assinalam que entre países pode 

ocorrer a clientelização uma vez que não se trata de uma relação simétrica. 

O clientelismo será caracterizado como um tipo de troca política assimétrica. Uma 

prática muito enraizada no Brasil. No caso da França, por oferecer recursos (as subvenções, as 

cooperações) e gerar dependência, e o Brasil por receber influência. 

Outra forma dos países se aproximarem e exercerem influência é a utilização da 

ferramenta soft power. A França ao longo de anos tem influenciado internacionalmente por 

meio de sua cultura, como aconteceu com a política cultural que ficou conhecida como 

“exceção francesa” ou “exceção cultural”. Com essa política a França defendeu seus bens 
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culturais e se destacou internacionalmente passando uma imagem de um país que valoriza a 

diversidade. 

Um outro poderoso soft power foi a AF, instrumento de política externa. Tinha como 

objetivo a difusão da língua francesa nas colônias e, depois, no exterior. Uma visão 

civilizadora e assimilacionista. Mencionamos também testes de proficiência e suas 

certificações. 

Finalmente, refletimos como podemos interpretar o discurso do legítimo na sociedade 

brasileira e inferimos porque essa concepção encontra eco na sociedade brasileira. Passamos 

agora ao último capítulo, em que vamos abordar qual a nossa expectativa para um professor 

de FLE consciente do seu papel glotopolítico e das relações de poder que atravessam essa 

relação com as línguas.  

Reservamos esta seção final para estabelecer uma relação entre as representações de 

da LF “legítima” e as práticas educacionais, principalmente no que concerne ao papel do 

professor. 
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6 PRÁTICAS EDUCACIONAIS E REPRESENTAÇÕES 
 

Ser plenamente conscientes de que vivemos numa sociedade com profundos 

conflitos de classes, com situações cotidianas de injustiça social, de impotência 

frente aos privilégios de alguns. Nós, trabalhadores do ensino de escolas cujos 

alunos pertencem precisamente a esses setores mais desfavorecidos, para os quais 

não se estende ainda a tão célebre "igualdade de oportunidades", não somos nem 

podemos ser neutros, e devemos começar por esclarecer para nós mesmos de que 

lado estamos. Devemos perceber como nossas atitudes, as atitudes que ajudamos a 

desenvolver, a forma de organizar nosso trabalho e os conhecimentos que 

selecionamos ajudam a manter a ignorância, o acatamento e a derrota ou ajudam a 

formar indivíduos despertos, informados, críticos e com a sã rebeldia que pode 

alimentar a vontade de mudar as coisas (...) (NIDELCOFF, 1982159 apud 

GADOTTI, 2003, p. 224, grifo nosso). 
 

 

 Reservamos esta seção final para estabelecer uma relação entre as representações de 

da LF “legítima” e as práticas educacionais, principalmente no que concerne ao papel do 

professor, um papel glotopolítico. 

 Para Lagares (2018, p. 96), o agente glotopolítico é “difusor de uma cultura linguística 

determinada, isto é, de um conjunto de ideias e atitudes em relação às práticas de linguagem e 

seu sentido social”. Em outras palavras, é tomar como referência a visão de que uma língua 

não consiste apenas em um meio de comunicação, de identificação, de promoção ou de 

pertencimento, mas que ela pode ser utilizada para discriminar e excluir. 

 Assim, como agentes glotopolíticos, em uma sociedade marcada com profundas 

desigualdades, não temos a possibilidade de ser neutros diante de uma visão estigmatizada de 

língua. Faz-se necessário que uma perspectiva plurilíngue faça parte de nossa prática 

educacional e, como diz a citação acima, mostrar de que lado estamos. Em contrapartida, a 

falta dessas reflexões é muito eficaz para a reprodução de lugares comuns sobre as línguas. 

 

6.1 Relação entre a representação da língua e a sua aprendizagem 

 

 Partimos do princípio que se faz necessário construir uma conscientização política, 

sobretudo do professor de línguas, para que ele perceba de que forma a voz do outro é 

representada por meio das suas práticas pedagógicas e, ainda, o impacto dessas práticas nos 

alunos e em suas percepções sobre as línguas.  

 Castellotti e Moore (2002, p. 10) destacam também que as representações e as 

imagens das línguas, por serem flexíveis, desempenham um papel central nos processos de 

aprendizagem e são, portanto, relevantes para as políticas linguísticas. Rajagopalan (2012), 

 
159 NILDECOFF, Maria Teresa. As ciências sociais na escola. São Paulo: Brasiliense, 1982. 
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por sua vez, lembra que é um direito do professor, mas também de qualquer outro cidadão 

“agir politicamente, inclusive pensar a respeito de como a língua deve ser, qual o lugar que a 

língua estrangeira deve ocupar na política geral” (SILVA; SANTOS; JUSTINA, 2012).   

 Nesse mesmo sentido, Coracini corrobora afirmando que uma língua estrangeira tem 

poder de atuar na formação do sujeito e exercer influência tanto na nossa imagem como na 

imagem do outro. 

 

[...]serão sempre outras vozes, outras culturas, outra maneira de organizar o 

pensamento outro modo de ver o mundo e o outro, vozes que se cruzam e se 

entrelaçam no inconsciente do sujeito, provocando reconfigurações identitárias, 

rearranjos subjetivos, novos saberes – não tão novos para serem originais nem tão 

velhos que não possam ser criativos (CORACINI, 2007, p. 152). 

 

 

 Por isso a importância de uma perspectiva plurilíngue no ensino de línguas a fim de 

colocar em evidência outras vozes, outros modos de ver o mundo, reconhecendo a diversidade 

e heterogeneidade. 

 Portanto, concordamos com as premissas dos dois autores a seguir sobre o 

pluricentrismo linguístico. Laforest (1997, p. 25), uma linguista quebequense que afirma “LE 

français n’ existe pas. Il existe DES français”. A autora pleiteia uma visão menos reducionista 

da realidade linguística dos falantes desse idioma. Klinkenberg (2001, p. 805, tradução nossa) 

afirma também que “o francês é como qualquer outra língua: não existe. Assim como não 

existe o alemão ou espanhol, aliás, o que existe é uma pluralidade de francês, espanhol e 

alemão160”. 

 Essa visão está alinhada àquela de uma francofonia de natureza plural e pluricêntrica 

(REY, 2006), considerando aqui o pluricentrismo linguístico como um caso de variação 

linguística, marcado por questões de representação e identidade linguísticas, e de relações de 

forças que envolvem poderes nacionais. Pereira afirma que: 

 

A língua francesa se propõe, segundo as instituições ligadas à francofonia, a agir 

contra o monolinguismo internacional em língua inglesa, tendo por princípio a 

solidariedade e o respeito à diversidade (PEREIRA, 2006, p. 152) 

 

 

Em relação à identidade linguística, Guisan (2009) afirma que quando elegemos o 

outro e a sua língua como ameaça para a “pureza”, há apenas uma etapa rapidamente 

percorrida na história, em particular, dos nacionalismos, dos etnocentrismos e dos racismos, 

 
160 No original: "II en va du français comme de toute autre langue: il n'existe pas. Pas plus 

que l'allemand ou l'espagnol, d'ailleurs. Ce qui existe, ce sont des français, des allemands et des espagnols". 
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em que o desprezo através da representação das outras línguas alimenta os preconceitos em 

geral. Em um mundo em que ainda há espaço para os preconceitos e a incompreensão do 

outro, inflamados por sentimentos nacionalistas exacerbados, os discursos epilinguísticos 

devem ser repensados e reparados, principalmente quando utilizados para fins comerciais. 

 

O uso de representações na visão da formação de professores "contribui para a 

redefinição e reajuste das tarefas de ensino, promove a implementação de estratégias 

de aprendizagem, desenvolve as habilidades interpessoais de professores e alunos e 

participa do desenvolvimento das habilidades de aprendizagem (MOUSSOURI, 

2010, p. 164)161. 

 

 

Se o professor estiver consciente de seu papel glotopolítico, ele orientará suas práticas 

de maneira descolonizada e sem servilismo.  

Nas palavras de Leffa (2005, p. 14), um docente demonstra uma visão alienada se não 

mede consequências das questões ideológicas e políticas existentes no funcionamento das 

línguas. Se o seu posicionamento for apenas de deslumbramento da língua e da identidade do 

outro, o docente será considerado “mentalmente colonizado, agindo como um colonizador 

dentro de seu próprio país”, isso não apenas no meio educacional, mas também em outros 

espaços da sociedade. 

 

Que o professor seja suficientemente crítico para perceber as relações de poder que 

se estabelecem entre falantes de diferentes países quando se comunicam através de 

uma língua estrangeira, e que possa definir o lugar do aluno nesses eventos 

comunicativos, não apenas como receptor, mas também produtor de informação (id., 

2001, p. 17). 

 

 

Em contrapartida, quanto mais o docente for consciente do seu papel social e político 

em sua prática pedagógica, mais ele estará atento às relações de poder que se veem 

repercutidas pelos usos linguísticos.  Acreditamos também que a defesa do monolinguismo 

funciona como um pretexto para justificar a ausência de políticas linguísticas inclusivas, 

fazendo da escola/da educação um ambiente apropriado para a reprodução de desigualdades 

sociais, contribuindo ainda mais para a estratificação social.  

Uma visão monolítica de língua tem ainda reflexo em um monolinguismo científico, 

cultural, político etc. Hamel (2020), em uma conferência sobre A globalização política, as 

línguas na ciência e no ensino superior: monopólio inglês ou nova diversidade na 

 
161 No original: "L’exploitation des représentations dans la vision d’une formation des enseignants « contribue à 

la redéfinition et au réajustement des tâches d’enseignement, favorise la mise en place de stratégies 

d’apprentissage, développe le savoir-être des enseignants et des apprenants et participe au développement du 

savoir-apprendre". 
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pandemia?”, apontou a homogeneização do inglês como a única língua da ciência. Além da 

unificação linguística, reforça-se uma assimetria acadêmica que, conforme o autor, 

“desterritorializa as interpretações de mundo”. Em outras palavras, se as práticas não 

continuarem plurais, o sistema ideológico de interesse dos grupos dominantes será o sistema 

interpretativo de mundo. 

 

6.2 Língua “legítima” e o mito do nativo 

 

 Expressões ou frases do tipo: falar como o nativo, falar sem sotaque, ser fluente ou 

aprender LE com nativo fomentam o ideal monolíngue ou o mito da língua perfeita, legítima e 

única. 

 

[...] a sociedade francesa promove uma imagem normativa, mitológica e a-histórica 

do francês. Esta visão simplista da língua, da qual podemos a partir desta altura 

medir a extensão da manipulação ideológica, pode parecer reconfortante por sua 

simplicidade. O professor de FLE pode ser tentado a basear sua reflexão didática no 

que a escola lhe ensinou -ou inculcado em F.L.M. (francês como língua materna). 

Afinal de contas, parece haver uma norma padrão, oficial, divulgada pela escola na 

França, e ela funciona na sociedade francesa e em todas as sociedades francófonas 

(BLANCHET, 1997, p. 66-67, tradução nossa)162. 

 

Blanchet sinaliza que a imagem de LF exportada, vinculada a um padrão fixo e mítico 

“parisiense”, pode levar o professor de FLE a pensar em sua didática como faz em língua 

materna. Além disso, as normas não são nem obvias para os franceses, tampouco para o 

mundo francófono. A esse respeito Francard (2021)163 esclarece que apesar de Paris continuar 

sendo a encarnação mítica de centralização política, econômica, social, cultural e linguística, 

normas endógenas têm florescido em países fronteiriços, como Suíça e Bélgica, ainda com 

ênfase no léxico e na sintaxe. 

 Sobre a imagem do nativo Rajagopalan afirma que: 

 

Sempre se fixou uma meta para os esforços didáticos nada mais nada menos que a 

aquisição de uma competência perfeita, entendendo-se por competência perfeita o 

 
162 No original: "Évidemment, les perspectives esquissées ci-dessus surprennent um peu, tant la société française 

promeut une image normative, mythifiée et ahistorique, du français. Cette vision simpliste de la langue, dont on 

mesure maintenant l'ampleur de la manipulation idéologique qu'elle contient, peut apparaitre rassurante par sa 

simplicité. Et l'enseignant de F.L.E. peut être tenté de fonder sa réflexion didactique sur ce que l'école lui a 

appris -ou inculqué- en F.L.M. (français langue maternelle). Après tout, il semble y avoir une norme standard, 

officielle, diffusée par l'école en France, et elle fonctionne dans la société française, voire dans toutes les sociétés 

francofones". 
163 Cf. LEDEGEN, Gudrun; PEREIRA, Telma. Línguas em contato: perspectivas sociolinguísticas. Gragoatá n.º 

54 - (Artigos sobre normas endógenas). Quadrimestre jan. – abr. 2021. 
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domínio que o falante nativo supostamente possui da sua língua. [...] Havia também 

um corolário da premissa inicial – não explicitado como tal, mas sempre tomado 

como um pressuposto no campo do ensino de línguas: nenhum falante não nativo 

jamais pode sonhar em adquirir um domínio perfeito do idioma. Isso naturalmente 

levou à consequência de que o ensino de língua estrangeira fosse, durante muito 

tempo, considerado um empreendimento com um objetivo inatingível - não só na 

prática, como também em princípio [...] (RAJAGOPALAN, 2003). 

 

 

 Como fazer alusão ao falante “nativo”, diante de tamanha diversidade francófona? 

Para Rajagopalan (2003), a figura do nativo marca um grau de veneração desmedido e revela 

uma ideologia neocolonialista, servindo a uma verdadeira “apoteose do nativo”. Dessa forma, 

o falante “nativo” pela sua proficiência estaria em posição de superioridade e de autoridade, 

pois seria o único a ter competência linguística e cultural suficiente para reproduzir a língua 

legítima. 

Se a expectativa do aluno é ter o acesso à “língua legítima” e se acredita que isso só 

será possível mediante a figura do falante nativo, no mínimo terá alguns embaraços: primeiro, 

em sua autoestima porque mesmo que almeje ou pareça “comprar” o aprendizado de tal 

língua, ele não será o falante ideal, uma vez que é um “não legítimo”, um estrangeiro e um 

estranho à língua; segundo, nem todos os nativos possuem uma total proficiência linguística e 

didática para um ensino de qualidade.  

Nossa principal motivação com este último capítulo foi trazer elementos que 

contribuam para uma postura crítica do professor de FLE. Da mesma forma que na cartografia 

social, o indivíduo se apropria do espaço quando experimenta criticamente o território que 

seja assim ao experimentar criticamente o “espaço cartográfico da língua”.  
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7 CONCLUSÃO 
 

Não ser tentado a entrar nesse jogo, a dar a última palavra nas querelas de palavras, 

dizendo o estado real das coisas. Se, como penso, o que lhe compete propriamente é 

descrever a lógica das lutas a respeito das palavras [...] (BOURDIEU, 1990, p. 73).  

 
 

Não daremos a última palavra tal como Bourdieu, no entanto, como pesquisadores e 

professores de FLE, em um debate glotopolítico, não podemos ficar indiferentes às crenças e 

aos valores que participam da construção do ideal de língua legítima. Ainda que o foco de 

nossa pesquisa sejam as intenções político-ideológicas subjacentes às representações da 

língua francesa, vale destacar que a o mito da língua legítima ou a ideologia da língua padrão, 

culta ou língua standard é um construto de um modelo idealizado e vivenciado também por 

muitas outras línguas. Nada impede que outras línguas com características do Sul sejam 

reconhecidas por reproduzirem o mesmo sistema. 

O mapa invertido de Torres-García, que utilizamos para explorar o monopólio das 

representações de matriz eurocêntrica, serviu-nos de convite para repensarmos o que está 

implícito a uma construção epistemológica de uma língua legítima. Principalmente, porque 

essa representação de língua está vinculada a um discurso linguístico e cultural de um único 

país francófono, a França. 

Assim, foi por meio de uma “representação cartográfica fora dos cânones” que 

decidimos buscar o papel da língua francesa nas relações históricas Brasil-França do século 

XIX.  Nosso interesse foi investigar o mito da língua legítima e das narrativas com padrões 

europeus que, de tão naturalizadas na nossa sociedade, passam despercebidas. Ponderamos 

sobre isso tendo como questão de fundo um país repleto de contradições históricas, sociais, 

políticas e econômicas.  

Ao fazermos referência ao modelo cultural de língua francesa no Brasil, mencionamos 

algumas situações rotineiras que moldaram as relações sociais franco-brasileiras daquela 

época. Seja pelas propagandas negativas sobre o Brasil, fornecidas por viajantes ou 

diplomatas; seja por uma imprensa com liberdade para fazer circular sua visão eurocêntrica de 

mundo ou mesmo atitudes discriminatórias de imigrantes franceses, que os deixavam bem 

distantes da imagem de “agentes civilizadores”. 

Observamos, portanto, uma assimetria estrutural em relação ao outro lado do 

Atlântico, que se apresenta como um modelo de nação superior, cuja “missão” era “civilizar” 

o outro lado “selvagem”. Bourdieu (2014, p. 636) salienta que a França, “sempre se pensou 
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como portadora de um universal. De sorte que mesmo seu imperialismo se vive como um 

‘imperialismo do universal’”.  

Com a metáfora do iceberg, conhecemos alguns elementos que forjam a língua 

legítima. Esse modelo, além de precisar o que corresponde à norma-padrão ideal, revela uma 

visão monolítica de mundo e de modelo cultural em que pessoas, nações ou línguas são 

hierarquizadas. Essa hierarquia pode gerar práticas discriminatórias que reproduzem 

desigualdades não somente linguísticas, mas, sobretudo, sociais. Essa padronização, que “é 

uma intervenção política sobre a língua”, segundo Lagares (2018, p. 174), deixa, ao nosso ver, 

resquícios de linhas cartográficas “abissais”. Em outras palavras, são regras prescritivas que 

funcionam como marcas de um de pensamento abissal ou ainda de um passado colonial, 

marcado por uma forte intolerância e etnocentrismo. 

O poder de homogeneização linguística e cultural, sustentado pelo mito da língua 

legítima ou standard, funciona para fins sócio-políticos, materializando direitos, mas também 

revelando desigualdades, gerando práticas excludentes. Robillard (1996, p. 68) afirma que 

toda língua normatizada, exatamente pela existência de normas, não pode evitar gerar nos 

locutores globalmente seguros uma taxa mínima de insegurança linguística. 

Uma consequência do mito da língua legítima é a reprodução da IL glotofóbica 

transmitida pela escola, como relata Blanchet: 

 

A escola é uma das alavancas através das quais as ideologias são transmitidas, 

inculcadas, legitimadas e hegemonizadas. A escola é assim um lugar de reprodução 

da ideologia linguística, tanto porque esta ideologia é hegemônica em todo o corpo 

social (incluindo a escola), quanto porque a escola é um instrumento de manutenção 

das hegemonias em geral (BLANCHET, 2014, p. 43)164. 

 

 

 Blanchet enfatiza que esses preconceitos são tão arbitrários e injustos que acabam 

impedindo que as pessoas tenham acesso ao que lhes é de direito: empregos, justiça, lei etc. 

Muitas vezes, por serem consideradas apenas discriminações linguísticas, são banalizadas e 

ignoradas, por isso, o autor prefere utilizar o termo glotofobia e não discriminação. Não são 

os idiomas que estão sendo discriminados, mas as pessoas. Assim, a formulação de glotofobia 

se refere à rejeição de indivíduos sob o pretexto de condenação linguística. 

  

 
164 No original: "L’école est l’un de ces leviers par lesquels les idéologies sont transmises, inculquées, 

légitimées, hégémonisées. L’école est donc doublement un lieu de reproduction de l’idéologie linguistique, à la 

fois parce que cette idéologie est hégémonique dans l’ensemble du corps social (dont l’école), et parce que 

l’école est un instrument de maintien des hégémonies en général”. 
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 Outra consequência provocada pelo mito da língua legítima é a insegurança 

linguística. Observamos em Ledegen (2000) que o locutor se sente inseguro porque tem noção 

da distância do seu uso de língua e da norma linguística. Nesse sentido, Bourdieu (1998, p. 

42) salienta que “os locutores desprovidos de competência legítima se encontram de fato 

excluídos dos universos sociais onde ela é exigida, ou então, se veem condenados ao 

silêncio”.  

 Enquanto buscávamos de que maneira o modelo cultural francês atuou na imagem da 

LF no Brasil no século XIX, identificamos na educação do mesmo século traços do modelo 

cultural europeu referente aos primeiros contatos linguísticos do século XVI. Isso nos levou a 

repensar projetos civilizadores, que utilizavam a língua como estratégia de dominação, e os 

possíveis rastros epistêmicos dessa relação.  

 Convém destacar que a comparação da política linguística inspirada no processo de 

colonização quinhentista, em uma ação assimétrica, revela um resquício de colonialismo, de 

“maneira simbólica”. Nesse sentido, encontramos uma “coincidente semelhança” no projeto 

missionário dos jesuítas e da AF, ainda que guardadas as ressalvas.  

 Um artigo publicado pelo Étoile du Sud foi reproduzido pelo BAF em 1886: 

 

O sonho da Aliança Francesa deve ser de fundar escolas em toda a superfície do 

globo [...] Nós veremos de todas as partes, de todos os estabelecimentos, sem 

distinção de nacionalidade, idade, sexo, condição financeira, cor, raça, será ensinado 

gratuitamente a língua na qual foram escritos os direitos humanos (BAF, 11-12, 

1886 apud LESSA, 1997, p. 356). 

 

 

Deste modo, tais quais os jesuítas, eram os missionários incumbidos da missão de 

“salvar” os povos nativos do Novo Mundo; a França se serviu dessa “estratégia evangelística” 

como projeto político-linguístico para propagação e para o culto da sua língua e cultura. 

Chamou-nos atenção, também, o prescritivismo normativo instituído pelos jesuítas, 

sobre o qual Bortoloti afirma que:  

 

O Ratio Studiorium seria a base comum que serviria de suporte do trabalho dos 

jesuítas. Em todos os lugares essas normas deveriam ser seguidas da maneira 

como estavam prescritas no documento, em coerência com os preceitos e os 

interesses da Igreja Católica (BORTOLOTI, 2003, p. 1, grifo nosso). 

 

 

As regras do Ratio eram universais e não se resumiam a um plano de estudo, era um 

método pedagógico, parte do ensino da boa formação do homem. Como legado dessa 

metodologia de ensino, herdamos uma postura purista e ainda a formação clássica humanista, 

como observamos no secundário do Colégio Pedro II.   
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Freire assinala que a educação colonial herdada reproduz a ideologia colonialista: 

 

Por tudo isto é que, para os colonizados que passaram pela alienante experiência da 

educação colonial, a "positividade” desta educação ou de alguns de seus aspectos só 

existe quando, independentizando-se, a rejeitam e a superam. Quando, assumindo 

com seu povo, a sua história, se inserem no processo de ‘descolonização das mentes 

[...]’ (FREIRE, 1978, p. 15). 
 

Hábitos, valores, costumes, religião e línguas eram considerados culturalmente 

superiores se tivessem sido trazidos pelo padrão Jesuíta. Essas construções epistêmicas, 

dominantes e eurocêntricas se enraizaram nas nossas relações sociais. Tornaram como que 

fantasma do pensamento colonial, ou ainda do pensamento abissal, reflexo do desequilíbrio 

das relações de poder. 

Mignolo (2005, p. 17, tradução nossa) afirma que “as perspectivas de colonialidade 

[...] surgem da ‘ferida colonial’, o sentimento de inferioridade imposto aos seres humanos que 

não se enquadrem no modelo pré-determinado das narrativas euro-americanas165”. Ao 

pensarmos na lógica colonial, lembramos que houve um epistemicídio linguístico e cultural, 

ou seja, um silenciamento de línguas e de culturas, pois o que era válido estava além-mar. A 

língua portuguesa a ser reproduzida era superior, bela e rica, todas as outras línguas deveriam 

ser descartadas, desqualificadas ou invisibilizadas.  

Além do epistemicídio, observamos que a condições de aprendizado da língua eram 

desiguais para os indígenas em comparação aos filhos de colonos e dos senhores de engenho. 

Aos poucos, essas diferenças vão delineando a configuração histórica, a qual Lucchesi et al. 

chama de polarização sociolinguística. 

 

O que ocorreu, e ainda ocorre, no Brasil é um violento processo de segregação 

social, com evidentes reflexos linguísticos, destacando-se aí as características 

estigmatizadas das falas populares da população pobre (na sua maioria composta por 

negros e mestiços), em cuja origem certamente se encontram as mudanças operadas 

no bojo do processo de transmissão linguística irregular que se inicia com a 

aquisição defectiva do português por parte dos africanos e dos índios (LUCHESI et 

al., 2009, p. 69). 

 

 

As intervenções políticas na língua foram realizadas pela política missionária dos 

jesuítas e pelas políticas linguísticas do padroado português. A língua-geral foi um processo 

de invenção que serviu para o contato linguístico entre os europeus e os indígenas. Vale 

salientar que a homogeneização de um modelo linguístico pretende trazer a percepção de uma 

 
165 No original: “Las perspectivas de la colonialidad [...] surgen de la ‘herida colonial’, el sentimiento de 

inferioridad impuesto em lós seres humanos que no encajan en el modelo predeterminado por los relatos 

euroamericanos.” 
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língua comum e, no nosso caso, ela se deu pelo menos em duas formas: pela normatização e 

pelo letramento. Auroux (2001, p. 40) chama de “processo massivo de gramatização” o 

grande interesse por gramatizar as línguas nesse período. Uma língua gramatizada significa 

que era possível decodificá-la (falar, ler e aprender) “com a ajuda dos instrumentos 

linguísticos” disponíveis. A esse respeito também, Kaltner (2020) menciona que “a gramática 

de Anchieta (1595) estava vinculada ao pensamento linguístico oriundo da educação 

humanística renascentista portuguesa e à tradição universitária da época”.  

Vale ressaltar que nesse encontro colonial houve também lugar de resistência 

epistêmica por parte do indígena, como na sonoridade tupi que, no primeiro momento, podia 

parecer irrelevante, mas que “desempenha papel central na cosmovisão indígena” (SEVERO, 

2016, p. 20). 

Além do que acabamos de compartilhar, queremos destacar três aspectos desses 

contatos linguísticos. O primeiro é reforçar que as línguas são palco de muitas investidas 

políticas, como temos visto, principalmente, com a defesa da língua francesa. Muitas vezes, as 

línguas são utilizadas para discriminar, cooptar e assimilar aquele que está posicionado 

assimetricamente como mais fraco, para colonizá-lo ou clientelizá-lo. 

O segundo aspecto é considerar a língua como um símbolo identitário que tem grande 

parcela na construção da autoestima do falante. Assim, quanto mais colonizados 

culturalmente, mais teremos o pensamento abissal de menosprezo e, consequentemente, a 

língua poderá ser utilizada como um instrumento de preconceito e de exclusão. 

O terceiro aspecto, trazido por Caldeira (2017), a respeito do um comportamento 

peculiar de quem passava por uma escola até a virada do século XX, remete-nos a Bourdieu 

(1997, p. 14) quando afirma que “a consagração cultural submete os objetos, pessoas e 

situações que ela toca a uma espécie de promoção ontológica que se assemelha a uma 

transubstanciação”. Dessa forma, o conhecimento assume um valor distintivo e influi na 

qualidade da pessoa simbolizando prestígio. 

Ainda, sobre o contexto colonialista em que a AF estava inscrita, Biondi afirma que: 

 

Não há nada de chocante na conquista de um país de raça inferior por uma raça 

superior que aí se instala para o governar". A única questão real é se estes povos 

"atrasados" devem ser autorizados a beneficiar da dita civilização a todo o custo [...] 

(BIONDI, 1992, p. 31)166 

 
166 No original: “La conquête d’un pays de race inférieure par une race supérieure qui s’y établi pour le 

gouverner n’a rien de choquant. La seule vraie question est de savoir s’il faut faire profiter à tout prix de ladite 

civilisation ces peuples « arrières »". 
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No que concerne à língua estrangeira, Rajagopalan afirma que: 

 

Quem domina uma língua estrangeira é admirado como pessoa culta e distinta. 

Tanto isso é verdade, que a palavra “estrangeira” é comumente reservada para 

qualificar uma outra língua que conta com mais respeitabilidade que a língua 

materna de quem fala – por mais incrível que isso pareça à primeira vista! 

(RAJAGOPALAN, 2003, grifo nosso) 

 

 

Por que há um poder quase mágico no aprendizado de uma LE? Não podemos 

esquecer que há um mercado linguístico que fixa o preço desses produtos que são 

“labelizados” por suas marcas, que também construíram uma imagem de prestígio. Conforme 

Bagno, esse prestígio social é uma construção ideológica: por razões históricas, políticas e 

econômicas, determinadas classes sociais - e não outras – assumiram o poder, ganharam 

prestígio ou, melhor, atribuíram prestígio a si mesmas (BAGNO 2019, p. 58). 

Um discurso estranho ou estrangeiro em um país que cultiva forte clivagem social e 

econômica. Temos 28,2% da população sem acesso à educação167, ou seja, um país que não 

oferece igualdade de oportunidades, logo um ambiente perfeito para se vender produtos 

legítimos ou raros. Prometemos não dar a última palavra no início das considerações, no 

entanto não podemos fechar essas páginas sem uma reinvindicação legítima. Se já não cabia 

mais sustentar uma representação de língua atrelada a uma elite ou a estereótipos sofisticados, 

o que dizer depois desses últimos meses e anos em que as desigualdades educacionais, sociais 

e econômicas se acentuaram em nosso país? Faz sentido falar em diversidade, pluralidade e 

sustentar o discurso de uma língua para alguns eleitos? 

Como enfrentar a desigualdade de oportunidades em numa sociedade altamente 

estratificada como a brasileira? É preciso urgentemente valorizar um pensamento pós-abissal 

em pelo menos três aspectos: primeiro, reconhecer que continuamos sendo um país de 

referência eurocêntrica; segundo, assumir a culpa de sermos o último país do ocidente a abolir 

a escravidão mercantil, ignorando por séculos políticas públicas para uma reparação histórica; 

terceiro, realizar ações concretas e investimentos reais como políticas de reparação. 

Felizmente, podemos compartilhar ações concretas e bem próximas no que se 

concerne a uma democratização do ensino de línguas. Por exemplo, o Programa de 

Universalização em Línguas Estrangeira (PULE) da Universidade Federal Fluminense, que 

oferece o ensino de sete línguas estrangeiras – alemão, chinês, espanhol, francês, inglês, 

 
167 Fazem parte deste grupo analfabetos, crianças de 6 a 14 anos que não frequentaram a escola e pessoas de 15 

anos ou mais que não têm o fundamental completo. Disponível em: <https://projetocolabora.com.br/ods8/sem-

direitos-282-da-populacao-nao-tem-acesso-a-educacao/>. Acesso em: 22 nov. 2020. 

https://projetocolabora.com.br/ods8/sem-direitos-282-da-populacao-nao-tem-acesso-a-educacao/
https://projetocolabora.com.br/ods8/sem-direitos-282-da-populacao-nao-tem-acesso-a-educacao/
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italiano e russo de forma gratuita e priorizando alunos que participam dos programas de 

assistência estudantil. 

Uma das expectativas desta pesquisa é a de que, a partir das indagações aqui 

levantadas, sobre as línguas, sobre a postura do professor como agente glotopolítico, suscite 

novos questionamentos que, por sua vez, contribuirão para uma postura de busca e de uma 

prática pedagógica inclusiva. 
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