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26/06, 09h30 
Palmares: nomes centro-africanos em Pernambuco, Lisboa e na Historiografia 
Silvia Lara (IFCH/Unicamp) 

Palmares foi a mais duradoura e mais extensa comunidade de fugitivos da história da escravidão no Brasil. 
Os primeiros mocambos se formaram nas matas do sul de Pernambuco no início do século XVII e 
cresceram durante a ocupação holandesa nessa região (1630-1654), formando uma rede de mocambos, 
com uma estrutura política e militar (de matriz centro-africana) que foi reconhecida como tal pelas 
autoridades coloniais. Na segunda metade do século XVII, os mocambos resistiram a várias expedições 
enviadas contra eles, mas foram finalmente destruídos em 1694. A descoberta do original manuscrito da 
crônica de 1678, um dos documentos mais utilizados pela historiografia para narrar a história de Palmares, 
permite revisitar o debate sobre os significados religiosos, políticos e militares dos nomes dos mocambos e 
de suas lideranças, iniciado em 1905, com a publicação da obra de Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil 
(1905) e recentemente retomado por John K. Thornton (2008). A análise das diversas notações dos nomes 
nas duas versões desse documento, escritas no século XVII, nas duas cópias manuscritas produzidas no 
século XIX e nas duas transcrições publicadas também no século XIX mostra variações de grafia que não 
foram levadas em conta pelos estudiosos. Ao situar a crônica de 1678 em seu contexto de produção e 
comparar a grafia dos nomes palmarinos com os registros da documentação administrativa, busco mostrar 
como o conhecimento das autoridades coloniais sobre os mocambos variou no tempo e conforme a 
familiaridade com as experiências pernambucana e centro-africana, indicando a possibilidade de outra 
nomenclatura, diversa da fixada pela historiografia. 
 
 
26/06, 10h40 
Nem todos os pretos são cativos: estudantes africanos e crioulos dos Brasis na Universidade de 
Coimbra (1755-1816) 
Lucilene Reginaldo (IFCH/Unicamp) 

Poucos são os trabalhos de investigação sobre a presença e a vida dos escravizados no continente europeu 
na época moderna, ainda mais reduzido é o número de estudos sobre os africanos e seus descendentes 
livres que viveram na Europa no mesmo período. Nesta comunicação proponho a discussão de alguns 
significados sociais e políticos da presença de africanos e crioulos nascidos “nos Brasis” – na condição 
jurídica de homens livres – em Portugal, entre os anos de 1755 e 1816. Para tanto, vou destacar a trajetória 
de alguns destes indivíduos matriculados como estudantes na Universidade de Coimbra. Ao trazer à tona a 
história da presença destes negros, mulatos e pardos – africanos e seus descendentes nascidos nas 
Américas – pretendo contribuir para a investigação das relações políticas entre Portugal e os “povos das 
Conquistas”, com atenção especial aos processos de incorporação, diferenciação e elaboração de marcas e 
desigualdades raciais no final do Antigo Regime. De outra parte, sugiro que uma investigação mais 
alargada da história das pessoas negras livres em Portugal pode contribuir para a discussão de aspectos 
importantes da escravidão e da liberdade, e de seus significados e limites, em Portugal na segunda metade 
do século XVIII. 
 
 
 



26/06, 11h20 
Entre o dito e o escrito: os sentidos sociais da escrita na escravidão e nas relações entre africanos e 
europeus no século XIX 
Maria Cristina Cortez Wissenbach (FFLCH/USP) 

Tendo como base um conjunto epistolar coligido em pesquisas anteriores, a intenção é a de retomar a 
apresentação das cartas escritas a mando da africana Teodora Dias da Cunha, moradora de São Paulo na 
década de 1860. E a partir da interpretação de seu conteúdo e forma, refletir sobre a questão da 
apropriação da escrita no contexto do mundo da escravidão, bem como suas propriedades, e sobre a 
possibilidade de serem apreendidos anseios e expectativas no geral eludidos nas fontes e na historiografia. 
De outra parte, levando em conta testemunhos variados igualmente deixados na documentação judiciária, 
recuperar indícios dos falares escravos que, da mesma forma que a escrita que envolveu Teodora, 
explicitam valores próprios a homens e mulheres escravizados, muitas vezes na contramão de papeis 
normativos e de estereótipos determinados pela sociedade mais ampla. Considerando, por fim, os 
processos históricos mais gerais nos quais essas experiências encontram-se inseridas, gostaria de indicar 
como os temas têm sido explorados em estudos de africanistas comprometidos com a elucidação das 
agências africanas e das interações entre africanos e europeus nas dimensões do mundo atlântico da 
época. 
 
 
26/06, 14h30 
Lenguas africanas e lenguas indígenas en el Río del Plata: dos historias diferentes, un mismo destino 
Magdalena Coll & Virginia Bertolotti (Universidad de La República, Montevideo) 

Hasta el siglo XIX hubo, en el hoy territorio uruguayo, una diversidad de lenguas que muere en ese siglo. 
Más allá de las lenguas europeas, de las que no nos ocuparemos aquí, existían varias lenguas autóctonas, 
muchas de ellas no comprensibles entre las diferentes etnias indígenas de la región. En el siglo XVIII se 
suman a este escenario lingüístico las múltiples lenguas traídas aquí por la población esclavizada originaria 
de África. En primer lugar presentaremos el testimonio de los viajeros y cronistas de la época que 
describen este panorama lingüístico. Especial interés generan asimismo las causas judiciales en las que se 
consigna la necesidad de recurrir a intérpretes, ya de una lengua indígena, ya de una lengua africana. En 
segundo lugar, nos detendremos en las diferentes circunstancias socio-históricas de estas poblaciones tan 
disímiles y también en la política lingüística, educativa y religiosa de la Corona hacia estas colectividades. 
Nos centramos en el hecho de que a pesar de las fuertes diferencias encontradas, el destino final de las 
lenguas habladas tanto por los indígenas como los africanos fue el mismo; aunque gozaron de estatus muy 
diferentes en la época de la colonia, unas y otras desaparecieron en el Uruguay. La comparación entre las 
características y procesos que vivieron las lenguas africanas y las lenguas indígenas en el Río de la Plata 
echa luz sobre el panorama multilingüe que caracterizaba a la sociedad colonial y, también, sobre el 
proceso general de pérdida y desplazamiento de lenguas en contextos multilingües. 

 
 
26/06, 15h10 
Para um cotejo etnolinguístico entre comunidades afro-indígenas – Jurussaca (PA) e Tremembé (CE), 
primeiras aproximações 
Márcia Duarte de Oliveira (USP) & Walkíria Neiva Praça (UnB) 

O estudo de comunidades com ‘memória coletiva’ e ‘identidade étnica’ e que se desenvolveram longe do 
contato das ‘normas de prestígio’ é um componente importante para a Linguística contemporânea – ver, 
entre outros Lucchesi (2009: 545) – e para a  Etnografia (Ciências Sociais) – ver, entre outros, Pinto (2011: 
77). Logo, cresce o número de representantes dessas duas ciências que ratificam sobre os ganhos da 
pesquisa ao se unir estudos de ‘fatos de língua’ aos ‘fatos de sociedade/cultura’; suas abordagens têm sido 
chamadas de ‘etnolinguística’ (ou ‘antropologia linguística’). Neste trabalho objetivamos o cotejo 
etnolinguístico inicial entre as comunidades de Jurussaca (PA) e Tremembé (CE). A comunidade de 
Jurussaca, inventariada pelo Projeto-Piloto IPHAN/USP – ver Petter & Oliveira (2011) – se auto-identifica 
como uma comunidade quilombola de ascendência africana (e não indígena); no entanto estudos na 



comunidade vêm apontando sua evidente ligação também indígena – ver Oliveira et al (a sair), entre 
outros. Diferentemente de Jurussaca, a comunidade de Tremembé se auto-identifica como indígena – ver 
Nascimento (2001) –, porém, aspectos físicos de sua população interaculturada nos permite propor a sua 
ascendência também africana. Baseamos-nos para tal em estudos recentes que apontam para a presença 
negra no Ceará (Brasil colônia). Martins (2012: 1) nos chama a atenção para o fato de que: “Durante muitos 
anos a historiografia afirmou a ideia da não existência de negros no Ceará. [...]”. Portanto, o fato de os 
índios tremembé nem sequer mencionarem em sua memória coletiva sua ligação ‘afro’ não significa que ela 
não possa ser atestada etnolinguisticamente. O mesmo se dá com a comunidade de Jurussaca: o fato de 
não se identificarem etnicamente com um grupo/família indígena não significa que não possam estar 
ligados a estudos etnolinguísticos como uma comunidade afro-indígena. Logo, ratificamos nesse estudo 
que o termo que melhor se refere a essas comunidades seja ‘afro-indígenas’ (em substituição a ‘afro-
brasileiras’) – ver Oliveira (2013).  Em nosso estudo, propomos um breve cotejo entre Jurussaca e 
Tremembé – fruto de nossas pesquisas iniciais – apontando para similaridades/distinções em torno de um 
aspecto crucial que, a nosso ver, une essas duas áreas como ‘comunidades afro-indígenas’: a religiosidade 
de matriz católica. Estudos detalhados das ‘línguas de cerimônia’ nas duas comunidades podem nos levar a 
‘pistas’ sobre as ‘línguas de substrato’ via a investigação, entre outros, dos ideofones, como o estudo 
realizado em Cruz (2000) na área de Cametá (PA). 

 
26/06, 16h20 
Uma explicação para o contato linguístico na Tabatinga 
Margarida Petter (FFLCH/USP) 

Sônia Queiroz (1998) registra em Bom Despacho, na região da Tabatinga, o uso, por parte de negros e 
alguns brancos, da "língua do negro da Costa" (LNC). Essa “língua” se caracteriza por possuir um léxico de 
provável origem africana, provindo de línguas do grupo banto, e uma estrutura morfossintática do dialeto 
do português falado localmente. Petter (2011) retoma a investigação nessa área, no quadro do Projeto 
“Levantamento Etnolinguístico de comunidades afro-brasileiras de Minas Gerais e Pará”, em colaboração 
com Márcia Oliveira, no quadro de projetos-pilotos do IPHAN, e constata a vitalidade do emprego do 
léxico. Neste trabalho procura-se explicar a formação dessa língua, considerando a situação de contato de 
línguas ocorrido na região mineira e o contexto geral do contato havido entre o português e as línguas 
africanas no Brasil. A presença de grande número de itens lexicais que remetem ao umbundo, língua falada 
em Angola, em Benguela, é justificada pelos dados sobre o tráfico que confirmam ter sido essa a 
proveniência da maior parte dos africanos transplantados para a região mineira investigada. A situação de 
code-switching atualmente observada na Tabatinga – em que a estrutura sintática das sentenças em 
português recebe a inserção de palavras africanas – revela ter havido, no passado, o emprego de uma 
língua africana por falantes bilíngues (português/língua africana). Se por um lado o deslocamento dos 
centros econômicos no país provocou migrações internas e o surgimento de pequenos centros urbanos, 
por outro deixou muitas pequenas localidades isoladas. Essa circunstância pode explicar o porquê da não 
difusão pelo país dos termos de origem africana utilizados na Tabatinga. A história social da comunidade, 
relacionada ao passado escravocrata, pode explicar a necessidade de manter um código linguístico de uso 
exclusivo do grupo, que afastasse da comunicação os que dele não fizessem parte, garantindo assim a 
preservação da língua. 

 
 
27/06, 09h30 
Algumas observações sobre o uso do português como língua ritual no Uruguai 
Laura Álvarez-López (Universidade de Estocolmo) & Tania Alkmim (Unicamp) 

Vários pesquisadores no âmbito das ciências sociais vêm discutindo e analisando as comunidades de 
religiões afro-brasileiras na região do Prata. Embora alguns desses estudos comentem o papel da língua 
portuguesa como linguagem ritual, não conhecemos nenhum trabalho de caráter linguístico sobre o uso do 
português e a convivência do português com o espanhol nessas comunidades. O objetivo do presente 
trabalho é apresentar um estudo de caso, partindo de pesquisas anteriores e aportando dados empíricos 
para o estudo do português como língua ritual em uma comunidade de religião afro-brasileira no Uruguai. 



Os dados analisados foram coletados durante uma pesquisa de campo realizada em 2011 em uma 
comunidade de Umbanda, Quimbanda e Batuque em Montevidéu. Foi possível verificar a presença do 
português na comunicação das entidades da casa e nos termos utilizados para denominar essas mesmas 
entidades, assim como nas cantigas dos rituais de Umbanda e Quimbanda. 
 
 
27/06, 10h40 
Convergências entre afro-variedades de português e espanhol: o caso dos complementos direcionais 
Juanito Avelar (Unicamp) & Laura Álvarez-López (Universidade de Estocolmo)	  
Comparando fatos atestados nas variedades latino-americanas com propriedades do português e do 
espanhol falados como segunda língua em Moçambique e na Guiné Equatorial, respectivamente, o estudo 
discute em que medida as inovações observadas no emprego de preposições em constituintes direcionais 
na América Latina podem ser atribuídas à influência do aporte linguístico africano introduzido nessa região. 
As amostras utilizadas são representativas da fala de comunidades rurais compostas por afrodescendentes 
na República Dominicana (Green 1997), em Cuba (Ortiz López 1998), na Bolívia (Lipski 2005) e no Brasil 
(Lucchesi, Baxter, Ribeiro & Figueiredo 2009), bem como de variedades de segunda língua na África (Jon-
And 2012; Quilis & Casado-Fresnillo 1995). À luz dos resultados obtidos em caráter ainda preliminar, o 
estudo lista pontos favoráveis à hipótese de que o português brasileiro vernáculo apresenta propriedades 
(generalização de em e desuso de a em complementos direcionais) resultantes de mudanças 
desencadeadas por contato, atreladas ao que vem sendo chamado de transmissão linguística irregular 
(Lucchesi, Baxter & Ribeiro 2009). O fatos atestados no português afro-brasileiro podem, dessa perspectiva, 
ter sido a base de difusão dessas mudanças. 

 
 
27/06, 11h20 
Mudança linguística em Angola: transmissão e contato 
Anna Jon-And (Universidade de Estocolmo) 

O projeto planejado tem como objetivo estudar a mudança de língua (language shift) em direção ao 
português em Angola, a fim de desafiar suposições anteriores sobre transmissão e mudança linguística em 
situações de contato. A maioria dos estudos anteriores sobre mudança de língua é baseada em 
reconstruções históricas e assume que a transmissão é um processo vertical (entre gerações): quando um 
grupo muda de uma língua para outra se supõe que a primeira geração de falantes de segunda língua (L2) 
introduz alterações linguísticas que são estabilizadas pela segunda geração, que adquire a língua como 
primeira língua (L1). Esse estudo irá focar na mudança de língua e mudança linguística em tempo real, 
considerando a transmissão horizontal bem como a vertical, a interação entre variedades L1 e L2 do 
português e a influência da forma de aquisição e uso da língua. Angola é um ambiente ideal para o estudo 
do intenso contato linguístico na atualidade, sendo possivelmente o lugar na África onde uma língua 
europeia teve a maior expansão como língua franca. A abordagem multimetodológica que inclui análises 
quantitativas e qualitativas de um grande número de dados recolhidos em Angola possibilitará a discussão 
sobre as seguintes perguntas: quais são as mudanças morfossintáticas relacionadas ao contato linguístico 
que podem ser observadas no português de Angola? Quando e como essas mudanças surgiram e se 
estabilizaram? Qual é o papel da forma de aquisição e do uso da língua nos processos de mudança de 
língua em direção ao português e das mudanças linguísticas observadas no português angolano? 

	  
 
27/06, 14h30 
Apropriação da escrita por africanos e seus descendentes no século XIX: análise linguística dos 
Estatutos da Sociedade Beneficente da Nação Conga 
Lilian Borba	  
Este trabalho tem como foco a apropriação e o uso da escrita por africanos e seus descendentes no Brasil 
do século XIX. Para a discussão,  tomamos como principal objeto de análise os Estatutos da Sociedade 
Beneficente de Nação Conga (1861), cuja redação foi objeto de polêmica entre os conselheiros do Império, 



entre outros motivos, por estarem “mal redigidos, e cheios de erros”. Postulamos que o documento 
analisado testemunha uma dupla competência linguística adquirida por indivíduos que adotaram na escrita, 
por um lado, a sintaxe condizente com a sintaxe portuguesa padrão da época e, por outro lado, 
demonstraram um desempenho desviante no que diz respeito a esse padrão no que concerne à 
concordância nominal e verbal, por exemplo. Essa aparente ‘contradição‘ no desempenho se desfaz se 
consideramos que há dimensões autônomas no uso da linguagem, fruto de aprendizagens distintas: a 
aprendizagem do vernáculo popular e a aprendizagem de uma sintaxe escrita convencional. Além dessas 
dimensões sobre o(s) aprendizado(s) da língua, interessa discutir a inserção desses indivíduos no universo 
letrado da sociedade oitocentista a despeito dos grandes índices de analfabetismo vigente.  
	  
 
27/06, 15h10 
Traduções e apropriações do catolicismo pelos centro-africanos, séculos XVIII-XIX 
Marina de Mello e Souza (FFLCH/USP)	  
A incorporação de elementos do catolicismo por chefes do Congo a partir do século XVI, e por chefes da 
região do rio Cuanza, que os portugueses chamavam de Angola, a partir do século XVII, tem sido assunto 
bastante estudado por historiadores. Entretanto, a riqueza dos processos então ocorridos permite que 
abordagem novas sejam propostas, seja em suas opções metodológicas, seja com relação aos aspectos 
específicos abordados. O governo de D. Afonso I Mbemba Nzinga, que implementou o catolicismo no 
Congo na primeira metade do século XVI; o lugar que o catolicismo ocupou na subordinação de chefes, ou 
sobas, na conquista do que passou a ser chamado de Angola; o movimento messiânico de Beatriz Kimpa 
Vita na virada do século XVII para o XVIII, são alguns marcos dessa história. O que nela destacaremos, 
partindo do princípio de que a religião foi a principal linguagem utilizada pelos que então entravam em 
contato ao viver situações nas quais culturas diferentes passavam a se relacionar, é a importância das 
traduções que permitiram a construção de relações econômicas, políticas e culturais. Traduções de 
determinadas palavras, cujos densos significados serão explorados de forma a percebermos a natureza das 
relações então estabelecidas, e das transformações delas decorrentes. Não se trata, portanto, de um 
estudo da língua, e sim dos processos culturais em curso, passíveis de serem analisados a partir de certas 
palavras, que ganharam lugar de destaque nestes processos devido aos significados que carregavam, tanto 
para centro-africanos como para portugueses. 
 
 
PÔSTER 
Parias en nuestra misma patria: construcción de la identidad afrodescendiente en la prensa de la 
“sociedad de color” 
Amparo Fernández Guerra (Universidad de la República, Montevideo)	  
En este trabajo me propuse estudiar la construcción de identidad afrodescendiente en relación a los 
conceptos de ciudadanía, patria y nación, especialmente a partir de los reclamos sobre educación y 
participación política en la segunda mitad del siglo XIX en la prensa escrita de la “sociedad de color” de 
Montevideo.  El corpus se compuso de siete editoriales del semanario “El Progresista” y diecisiete del 
semanario “La Conservación”. La prensa escrita conforma textos más o menos legitimados socialmente 
como voces autorizadas sobre el tema que tratan, especialmente en este caso, en el que propongo 
estudiar la de las “sociedades de color” que buscan construir identidad sobre el sector de la población que 
quieren representar para reclamar su lugar, como hacedores de la patria,  en la nueva nación uruguaya. Al 
tratarse de años cruciales de la consolidación del aparato estatal uruguayo, del modelo económico y el 
proyecto de un imaginario particular de nación, el corpus resultó muy interesante para estudiar el discurso 
sobre las formas, procesos, conflictos y dinámicas de actuación de la población afrouruguaya ya que en 
estos lugares quedan más en evidencia. Desde el análisis de transitividad pude observar las formas de 
tratamiento autorreferenciales y su comportamiento, determiné patrones como el uso de verbos de 
procesos mentales como pensar o creer y la agentividad marcada en el pronombre de primera persona del 
plural en posición de sujeto – o agente – para los verbos que indican procesos materiales o la desinencia 
del mismo (Halliday, 1994; Martin & White, 2005). Desde el análisis de la evaluación observé la referencia al 



“hombre blanco” como responsable de los acontecimientos negativos relacionados a la esclavitud a través 
de procesos de asociación e intertextualidad que no aparecen marcados explícitamente y cierta variación 
en las evaluaciones realizadas (a medida que se avanza en el tiempo las evaluaciones tienden a ser más 
afectivas y explícitas). Desde el análisis del compromiso, los recursos para posicionar la voz del autor con 
respecto a la de otros autores y textos y a las maneras en las que se reconoce o no, diversas posiciones en 
el discurso, con lo cual documentamos de qué modo los textos construyen un contacto valorativo con sus 
potenciales lectores –la “sociedad de color” – y negocian significados con audiencias concretas – la 
“sociedad blanca”- (Martin & White, 216 2005).  

	  
 
PÔSTER 
Léxico de origem africana em português e espanhol: registros lexicográficos de quilombo no Brasil e 
no Uruguai 
Ylva Tillquist (Universidade de Estocolmo)	  

Este trabalho analisa a palavra quilombo, de origem africana, integrada em duas variedades linguísticas 
latino-americanas: o português brasileiro e o espanhol do Prata. No Brasil, quilombo significa ‘comunidade 

de escravos fugidos’ e no Prata ‘prostíbulo’. Como explicar essa diferença? A partir do estudo de registros 
em dicionários, vocabulários e corpora, discutimos o caminho de integração do vocábulo e as definições, 

comentários metalinguísticos e exemplos de uso encontrados em um conjunto de fontes lexicográficas e 
corpora das duas variedades linguísticas ibero-românicas. A análise do verbete e seus derivados, assim 

como a dos vocábulos relacionados, parte dos significados atribuídos à palavra nas fontes selecionadas. 
Analisam-se definições e comentários metalinguísticos, objetivando fazer uma reflexão crítica sobre as 

normas e os valores expressados nas fontes lexicográficas. Tudo indica que essas normas e valores, ou 
ideologias, estão por trás das acepções negativas do vocábulo no Prata. 

	  
	  


