
 

Por que falamos língua de português? 

Penhê Poranga Kwara Domingo pupé! 

(Bom dia a todos neste Domingo, literalmente: "Para-Todos Bom Dia Domingo 

em") 

 

É assim que nos cumprimentaríamos em nossa língua materna original. Era uma mistura 

de tupi, com alguma coisa em português e com alguma coisa de africano. Tinha duas 

formas, uma mais nortista e outra mais do sul, chamada "língua geral', como dois 

dialetos, ou menos, duas variações, perfeitamente compreensíveis entre si e 

compreensíveis para qualquer índio falante de Guarani ou Tupi e afins. Muito parecida 

com o Kamayurá e o Guarani atuais, entenderíamos perfeitamente o falar de um índio 

alto xinguano Tupi. Esta língua na verdade ainda é viva, falada por caboclos 

amazônicos. 

Comparação: 

Nheengatu 

Brasil, ker pi upé, coaracyáua, 

Çaiçú í çaarúçáua çui ouié, 

Marecê, ne yuakaupé, poranga. 

Ocenipuca Curuça iepé! 

Português 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, 

De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 

A imagem do Cruzeiro resplandece. 

 

Historiadores ignorantes de antropologia e linguística, explicam de uma forma 

preconceituosa e equivocada a imposição do português sobre a alma brasileira, 

simplesmente dizendo que o português é uma língua superior e as línguas indígenas são 

"urros", "grunhidos", "interjeições", "fala pobre". E assim, naturalmente, a "língua rica" 

substitui a "pobre". E isto é ensinado nas escolas, até hoje. Nada mais falso, nazista e 

eurocêntrico. Quando os jesuístas aqui chegaram, para "salvar as almas nativas", 

depararam-se com uma Babel - aqui se falavam mais de mil línguas diferentes (mais do 

que hoje ocorre na India, onde nas ruas são faladas quase 200 línguas e dialetos). Isto 

favorecia as etnias tribais isoladas em detrimento de um sentimento coletivo mais 

amplo. Exatamente como na India atual, vários falantes de uma mesma língua étnica se 

sentem ligados identitariamente, e menos ligados ao Todo, e aos outros falantes de 

outras línguas. Então, os jesuítas tiveram a idéia de ir juntando as palavras indígenas 

mais próximas, as mais faladas por todos, ir remendando com elementos de portugues, 

documentaram a gramática e, não que tivessem inventado, mas organizaram, 

incentivaram e disseminaram o falar geral como língua franca (língua franca é aquela 

que é compreendida por todos, quando estes todos falam outras línguas distintas). 

Enfim, os jesuítas ainda percebiam que não seria o seu portugues a língua ideal para o 

Todo deste povo, mas que correspondia à alma deste povo um linguajar peculiar outro. 

E este linguajar peculiar foi o Nhengatu (Nhen=língua+catu=boa) ou língua geral. O 

brasileiro - fosse indio, mameluco, negro, cafuzo ou lusitano - pensava e sentia e agia no 

"tom" do nhengatu, e não no "tom" do português. E isto determinava um sentimento 



muito forte de ligação com a Terra Brasilis e um sentimento muito fraco em relação a 

Portugal. 

 

DE COMO O PORTUGUES FOI IMPOSTO AOS NATIVOS DAS INDIAS 

OCIDENTAIS 

Conta o historiador português jesuíta, Serafim Leite, que, de inicio, El Rey de Portugual 

tinha interesse de que os nativos daqui falassem a "lingua tosca", ao invés do português, 

porque isto favorecia as comunicações e a exploração das riquezas locais. Os jesuítas 

eram estimulados a se comunicarem em nheengatu, com interpretes, com os nativos. 

José de Ancheieta, jesuita e poeta, chegou a escrever poemas em nheengatu. Mas a 

coroa começou a achar que isto estava dando poder demais dos jesuítas sobre a Terra 

brasilis. Então, a opinião de Portugual inverteu: logo que aqui se tornou uma colônia de 

ocupação, havia interesse de extirpar a 'língua tosca" que facilitava o poder dos jesuítas, 

e se impor a língua do colonizar, que favoreceria o poder leigo da coroa portuguesa. Isto 

foi então imposto nas escolas dos jesuítas, que foram expulsos. Também tiveram a idéia 

de soltar órfãos de rua de Lisboa, trazidos para as ruas de Salvador (a primeira capital), 

para que assim "contaminassem" as outras crianças nhengatu-falantes e estas passassem 

a falar portugues, "língua de gente". Trouxeram 300 õrfãos e os soltaram nas ruas. 

Resultado, em alguns meses, os 300 lusitanozinhos estavam falando nhengatu. Não deu 

certo, ó Joaquim.... 

Em 1750, disputavam ainda terras brasileiras Portugual e Espanha. E fez-se um tratado 

(Tratado de Madri) que determinava que terras espanholas seriam de fato da Espanha se 

os nativos falassem espanhol, e terras lusitanas seriam de fato lusitanas se os nativos 

falassem português, e onde se falava "língua tosca" seria terra de ninguém a ser 

disputada. E daí,o Marquês de Pombal conselheiro Del Rey, teve mais uma razão para 

convencer o homem a impor a língua portuguesa, para não perder terras. A coisa estava 

tao ruim para os portugueses, que nem os próprios ocupadores do exército da cora 

lusitana costumavam mais falar portugues, depois de algum tempo na colônia. Um 

governador de uma província, irmão do Marques de Pombal, escreveu uma carta ao 

conselheiro Del Rey, pedindo providências porque os homens de seu próprio quartel 

militar não falavam mais português - homens do Porto, de Lisboa, de Coimbra, falando 

nhengatu! 

Então, em 1758, o Marquês de Pombal - com a vênia Del Rey - expulsou os jesuítas do 

Brasil e ainda, no pacote, impôs uma lei que proibia a fala do nhengatu e da língua 

geral, nas ruas ou nas instiuições, e no lugar se falaria o português.  

Cem anos depois, no ano de 1850, por aí, o Imperador Dom Pedro II encarregou o poeta 

Gonçalves Dias (autor de "Os Timbiras") a realizar um estudo sobre como falavam e 

escreviam as crianças no norte do Brasil. A informação que circulava é que eram 

crianças burras que não aprendiam a escrever nem a falar direito. Seria por causa de sua 

ascendência indígena primitiva? O poeta foi até a região norte, percorrendo várias 

cidades,indo até a fronteira com o Peru. Descobriu algo fantástico: as crianças nas 

escolas não aprendiam a falar corretamente e muito menos a escrever ou ler em 

português porque pensavam e falavam, em casa e na rua, em Nhengatu. Mesmo assim, o 

ministério da educação imperial manteve o ensino obrigatório do português.  

Outra coisa foi com o exército brasileiro, na epoca da Guerra do Paraguai. O exército 

pegou á força, jovens do norte e centro-oeste para jogá-los na guerr - precisava de 

soldados. Estes jovens foram forçados ao alistamento. Mas, descobriu-se um problema: 

os soldados brasileiros não falavam português! Falavam nhengatu e não entendiam as 

ordens verbais dos oficiais orindos da capital, agora o Rio de Janeiro. O soldado 

brasileiro entendia a língua dos paraguaios - os inimigos, que falavam Guarani - mas 



não entendia as ordens dos oficiais vindos da região sudeste. Bem, tiveram de arrumar 

intérpretes. Apesar da sua força, aos poucos, o nhengatu foi cada vez menos falado, e o 

português foi sendo forçado, guela abaixo, nas escolas, no exército, também por força 

das circunstãncias. Até que foram desaparecendo os últiimos falantes não-amazônicos 

aqui no sul e sudeste, (há mais ou menos 100 anos) deixando apenas vestígios da 

língua,misturados ao português (gerando o português cassangue, totalmente distinto do 

português de Portugal e o português dialetal caipira, tipo - "Poty, vai catá miburiaçu no 

balai miri, na capueira ").  

 

 

 
   Marquês de Pombal, por causa dele e suas brigas, falamos português e não nhengatu 

 

O QUE DIZ STEINER DA LÍNGUA 

Rudolf Steiner diz o seguinte:"Os arcanjos junto com espíritos da forma trabalham 

juntos no corpo etérico dos indivíduos, ligando-o à ao etérico coletivo de um povo, 

moldando a laringe dos indivíduos para que nesta se expressa a alma coletiva e o 

temperamento daquele povo. E assim é que a alma coletiva se expressa na fala daquele 

povo." (A missão das almas dos povos")  



 

Os arcanjos são, na nomenclatura esotérica ocidental, as entidades acima dos anjos que 

cuidam de grupos de seres humanos, atuam coletivamente, enquanto os anjos atuam 

sobre indivíduos. Os espíritos da forma (ou Exusiai, ou Elohim) seriam encarregadas de 

dar a forma arquetípica para que os Eus tenham correto acentamento em corpos a eles 

adequados, na forma física, inclusive. Isto significa que quando uma criança nasce, ela é 

introduzida, através do seu corpo etérico, no corpo etérico coletivo, que vai moldando 

seus órgãos conforme os padrões da cultura dentro da qual ela nasceu. Isto significa que 

o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, os seus trejeitos, o seu sotaque, os seus 

hábitos, e a sua linguagem (que é mais do que o idioma, e o inclui) vão sendo moldados 

numa interação de dentro para fora e de fora para dentro. Falar uma língua materna não 

é apenas uma questão idiomática, mas também toda uma postura perante a vida, um 

modo de ser, um modo de se pensar, um modo de agir, um modo de se sentir mais ou 

menos integrado ao mundo, ao ambiente, ao contexto, etc.. Antropólogos e Linguistas já 

observaram qeu as línguas podem ser evocadas como expressões de estados de 

consciência distintos.  

Então, quando trocamos o nhengatu pelo português (embora haja forma de se reverter 

isto, futuramente), mudamos também o "tom" da alma coletiva. De várias formas, 

primeiro nos identificamos menos com a Terra nativa e mais com a Europa,no sentido 

anímico-cultural ("quem sou eu", "a que povo pertenço", "qual é minha cultura"). E isto 

criou um enorme vácuo na alma do nativo brasileiro, que nasceu em uma Terra, no 

etérico de uma região, mas comunga com a cultura estrangeira, como se fosse um 

imigrante em sua própria terra. Daí a pouca estima do brasileiro, a partir do século XIX, 

com relação aos valores, á estética e à alma nativa, e a demasiada valorização de tudo 

que é de fora, europeu, lusitano e, por extensão, a tudo que pertence ao Mundo 

Ocidental. Por outro lado, também explicaria porque o povo brasileiro fala tão mal e 

escreve tão mal o português, desde sempre. Ou seja, o português ligou culturalmente o 

brasileiro ao Mundo e aos valores estéticos ocidentais, e bloqueou, de certa forma, a sua 

identificação nativa com a estética e com a alma nativa original. Gerou um povo 

perdido, desenraizado, até certo ponto. 

O mesmo não ocorreu em outros lugares de colonização por diversos fatores culturais e 

anímicos. Na India, por exemplo se fala português em Goa, algo muito restrito, mas no 

entorno outras duzentas línguas são faladas, impedindo uma "portuguezação" da alma 

indiana. O mesmo na África, em Angola, por exemplo, onde ao lado do português se 

falam outras seis línguas africanas. Só no Brasil, o português não ficou com 

concorrentes linguísticos. É semelhante ao que aconteceu nos EUA, onde o inglês 

imperou sozinho, sobre as línguas nativas indígenas e as africanas para lá importadas 

com a escravidão  daí o americano anglófilo se sentir um inglês na América. Na India, 

mormente colonizada por ingleses por 300 anos, depois da sua independência, em 1947, 

muitas pessoas nas ruas continuaram falando inglês, até hoje, mas houve uma busca 

pela identidade nacional reprimida e uma revalorização das línguas indianas, 

principalmente o hindi, o bengali e urdu, derivados do sãnscrito, no norte, e malayala, 

kanada e o tamil, no sul. Os nomes das ruas e cidades, dados pelos ingleses, foram 

mudados para os nomes antigos, por exemplo, "Bombaim" agora se chama "Mumbay" e 

"Madras" se chama agora "Chennai", "King Vitory Place" agora se chama "Kalataka 

Kshetra", etc..  

Vamos assistir crianças brasileiras cantando em nossa língua nativa em: 



www.youtube.com/watch?v=k8NhNvNXz9w 

Seria ilustrativo ver como na India se fala português e, assim, como ficamos "parecidos" 

com o indiano falante de português em: 

http://www.youtube.com/watch?v=jfDATpdHikc 

Os índios dizem que quando um povo perde a ligação com a sua Terra e perde a sua 

língua - como aconteceu com várias etninas indígenas - este povo perda a sua 

Alma.....Bem, o que nos resta então é a brasilianização do português, o que ocorre 

naturalmente, esponaneamente, com o tempo, de tal forma que aqui cada vez mais vai 

se falando um português que é mais brasileiro, e mais correspondente à alma nativa. 

Mas penso que este fato pode ajudar a entender a nossa alma nativa, bem como a 

entender o caso dos hermanos do resto da América Latina que perderam suas línguas 

nativas e falam hoje o espanhol e se pensam como ocidentais também. 

Aikó Poronga Yandé Oka Pupé! 

Wesley Aragão 

 

http://www.youtube.com/watch?v=k8NhNvNXz9w
http://www.youtube.com/watch?v=jfDATpdHikc

