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Língua e conquista:
formação de intérpretes e políticas 
imperiais portuguesas de comunicação 
em Ásia nos alvores da modernidade

Claudio Costa Pinheiro1

“sabe-se mais em um dia agora pelos portugueses 
do que se sabia em cem anos pelos romanos” 

Garcia d’Orta. Colóquios dos simples e drogas e 
cousas medicinais da Índia.

Introdução – primeiras experiências de enfrentamento 
dos impasses de comunicação 

Em 1498, a expedição de Vasco da Gama desembarcou em Cali-
cute (em malaiala, Kozhikkod), finalizando uma viagem de 11 meses, e 
concretizando investimentos do Estado português na empresa de des-
cobrir rotas marítimas para as chamadas Índias – obsessão que durou 
praticamente todo o século XV. Entre os tripulantes destas embarcações 
modernas, estavam profissionais extremamente capacitados: cartógrafos, 
navegadores, pilotos, além de 17 especialistas em línguas – quatro afri-
canos peritos em idiomas da costa ocidental africana, três portugueses 
falantes de línguas Banto e árabe, e outros dez degredados, usados como 

! Antropólogo filiado à Sephis Foundation (The South-South Exchange Programme for Research on the History of De-
velopment), the Netherlands, e ao Departamento de Antropologia da Unicamp. Bolsista de pós-doutorado FAPESP - 
Unicamp. Doutor em Antropologia Social pela UFRJ, com a tese Traduzindo mundos, inventando um império.
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intérpretes.2 A viagem de Vasco da Gama pressupôs e consagrou um 
projeto de longo termo do Estado português em técnicas e instrumentos 
de navegação, construção de navios, profissionais da marinharia e ações 
de uma empresa colonial que começava a se conformar durante o século 
XV, a partir da invasão e conquista de Ceuta (1415), no norte africano.3 
Além destes aspectos, houve ainda o investimento pesado que se fez em 
técnicas de comunicação, sem as quais, toda a ação expansionista e a 
montagem de um aparato colonialista não seriam possíveis. 

A conquista do périplo africano pressupôs, portanto, o domínio car-
tográfico de uma territorialidade, o conhecimento de populações cos-
teiras e suas línguas. No fim do século XV, os portugueses já haviam 
desenvolvido um interessante programa para o enfrentamento e trata-
mento sistemático das dificuldades de comunicação e, mais tarde, das 
próprias línguas que iam sendo contatadas. Muitas das viagens à Áfri-
ca não tinham como objetivo específico, ou único, o estabelecimento de 
relações comerciais ou a obtenção de escravos como força de trabalho, 
mas sim a obtenção de intérpretes (em grande medida, também escra-
vos) que viabilizassem a subseqüente continuidade do empreendimento 
expansionista-colonial.

Em sua terceira viagem ao cabo Bojador, em 1436, Gomes Eanes de 
Zurara recebia instrução exatamente neste sentido do príncipe infante 
D. Henrique:

[...] é minha [in]tenção de vos enviar lá outra vez em aquele mes-
mo barinel [embarcação], e assim, por me fazerdes serviço como 

"  HEIN, Jeanne. Father Henrique’s grammar of spoken Tamil, !#$%, p. $!.
&  Embora o ano de !$!# seja celebrado como a efeméride que principia as conquistas e as navegações portuguesas, a 

verdade é que o processo expansionista inicia-se bem antes, com a reconquista do Algarve em !"#', que incitou os 
monarcas portugueses a conquistar o norte do Marrocos, como um prolongamento natural desse processo. Antes de 
Ceuta, os portugueses investem na colonização de uma série de outros sítios como a Madeira, por volta do último 
quartel do século XIV, onde primeiro se ensaia o sistema de donatarias, depois transmitido para o Brasil (THOMAZ, 
Luiz Filipe F.R. De Ceuta a Timor, p. "!, $$-!$() e empregado no povoamento da ilha de São Miguel, no arquipélago dos 
Açores, por  D. Pedro (BRAGANÇA, José. Introdução, novas anotações e glossário. In: ZURARA, G.E. de. Crônica de Gui-
né, p.  xliv).
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por acrescentamento de vossa honra, vos encomendo que vades 
o mais avante que poderdes e que vos trabalheis de haver língua 
[nesse caso um língua, intérprete] dessa gente, filhando algum, 
por que o certamente possaes saber [...].4

Uma série de procedimentos levados a cabo pela monarquia portu-
guesa, ligados ao comércio, ao reconhecimento do litoral (terras e gen-
tes), às tentativas de estabelecimento de formas de comunicação com 
os nativos encontrados, etc., iam configurando um modus operandi de 
ações que procuravam viabilizar a expansão colonial em África. Estes 
procedimentos deixam transparecer dois dos motes básicos do período: 
a produção e recolha de informações sobre o novo (lugares e povos) – 
“transmitidas [e circulantes] direta ou indiretamente a círculos de elite 
européia”, como Lisboa, Roma, Madri, Veneza, Londres, Antuérpia e 
Amsterdã5 – e a invenção de técnicas de comunicação e tradução entre 
línguas, elementos de ordem material e estruturas socioculturais diver-
sas. Tais elementos encontravam-se já aí atrelados de maneira indisso-
ciável a corolários de um império em construção: a propagação da fé e a 
ação civilizadora.6 Embora a questão da tradução, e mesmo a associação 
entre expansão da fé e do império, estivessem mais visíveis no século 
XVI, muitas das bases destas ações são lançadas nos procedimentos e nos 
discursos sobre o outro produzidos no Quatrocentos, como aponta Maria 
Leonor Carvalhão Buescu.7

$  ZURARA, G.E. de. Crônica de Guiné, p. #(.
#  BARRETO, Luís Filipe. Apre(e)nder a Ásia: séculos XVI e XVII, p. #)-*'.
*  HANSEN, João Adolfo. Artes seiscentistas e teologia política, p. !%". Ainda que João A. Hansen trate em seu texto de 

um período que se compreende entre os séculos XVI e XVIII como característico destes corolários, parece lícito con-
siderá-los para o século XV. A despeito do fato de que a ação catequética mais ligada à expansão da fé cristã seja, de 
fato, mais visível no Quinhentos, especialmente com a entrada em cena da Companhia de Jesus (em Portugal a partir 
de !#$'), é interessante lembrar que a instituição do padroado data do século XIII, com D. Dinis, emprestando aos mo-
narcas, por exemplo, poder de indicar os bispos de cada diocese e mesmo de vetar o nome dos cônegos de paróquias, 
tornando o clero português profundamente atrelado à Coroa (Ibid., p. !%(). 

(  BUESCU, Maria Leonor Carvalhão. A viagem e a fala, p. !!.
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A questão da comunicação com os grupos populacionais contata-
dos configura-se como fundamental para a exploração, o comércio e, 
mais tarde, as atividades de missionação que acompanharam o processo 
de expansão imperial dos Estados modernos europeus. Como assina-
lam diversos autores, considerando contextos coloniais e períodos dis-
tintos, o aprendizado das línguas locais é condição fundamental para 
a viabilidade da empresa colonial (o estabelecimento de contatos e a 
administração).8 Peter Russell,9 tratando da expansão portuguesa desde 
o século XV, aponta para o mesmo caminho, considerando que um co-
mércio sério e estruturado requeria uma compreensão mútua das partes, 
baseada em elementos razoavelmente complexos de comunicação. Se-
gundo Jeanne Hein,10 toda a política expansionista dos reinados de D. 
Duarte (1433-1438) e Afonso V (1438-1481) – tendo como grande entu-
siasta e empreendedor o infante D. Henrique (1394-1460)11 – enfatizava 
a prioridade de obtenção de africanos que servissem de intérpretes e, 
para tanto, construiu um método (e um projeto) de ação colonial que fez 
com que os exploradores portugueses se fizessem compreender em toda 
a costa africana. Alguns dos diversos navegantes que estiveram entre os 
primeiros a explorar a costa africana no século XV (entre eles Francis-
co Cadamosto [1455-1456], Gomes Eanes de Zurara [1452-1453], Diogo 
Gomes de Sintra [1455]) reiteram em seus relatos que a continuidade da 

%  Embora essa questão tenha sido marcadamente importante durante a modernidade emergente, essas foram carac-
terísticas que ganharam mais pujança e se expandiram ao longo da modernidade: Bernard Cohn (Colonialism and its 
forms of knowledge, p. $), considerando o colonialismo britânico em Índia, Johannes Fabian (Language and colonial 
power) para o caso da África ocidental, além de Vicente Raphael (Contracting colonialism), para as Filipinas e Patri-
cia Palmer (Language and conquest em Early Modern Ireland), sobre a colonização da Irlanda, entre outros. É verdade, 
como ressalta Tejaswini Niranjana (Siting translation, p. !), que as práticas coloniais de subjetificação também opera-
ram através de outros discursos como os da filosofia, história, antropologia, filologia, lingüística e interpretação lite-
rária.

)  RUSSELL, Peter E. Problemas sociolingüísticos relacionados com os descobrimentos..., p. "&!.
!'  HEIN, Jeanne. Father Henrique’s grammar of spoken Tamil, p. $"-#'.
!!  Na verdade, grande parte do esforço dessa empresa de conquistas deve-se a D. Henrique, orientando-se para a des-

coberta de novas rotas marítimas, do comércio e da influência civilizadora, e que marca fortemente o espírito de con-
quistas do século XVI (BRAGANÇA, José. Introdução, novas anotações e glossário. In: ZURARA, G.E. de. Crônica de Gui-
né, p. xliv).
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exploração do périplo africano dependia diretamente da compreensão 
das línguas que ali eram faladas.

Destarte, as navegações na costa da África ligadas à Coroa portu-
guesa seguiram alguns procedimentos recorrentes ao longo do Quatro-
centos, entre eles o de produzir intérpretes, o que, aliás, segundo Russell, 
era uma marca dos portugueses.12 Nativos eram trazidos do ponto mais 
extremo alcançado, levados a Portugal, batizados, e a eles era ensina-
da a língua portuguesa, para depois retornarem à sua terra natal, onde 
serviriam de intérpretes. Esta situação é entrevista desde os relatos de 
Cadamosto13 e Zurara:14 a descoberta de uma nova língua retardava o 
progresso das expedições marítimas.15 Neste quadro, os línguas (intér-
pretes) eram sobejamente valorizados no estabelecimento de transações 
comerciais e na compreensão dos costumes de povos com quem os por-
tugueses estabeleciam relações. Jeanne Hein16 chega a afirmar que eles 
foram mais importantes do que os canhões na costa africana e, de resto, 
em toda a empresa expansionista portuguesa.17

Os ‘lingoas’ – o aprendizado da comunicação e a 
produção de intérpretes

Os intérpretes tanto eram originados das capturas e escravização 
de nativos em África, quanto era corriqueiro o emprego de criminosos 

!"  RUSSELL, Peter E. Problemas sociolingüísticos relacionados com os descobrimentos..., p. "#'.
!&  CADAMOSTO, Luiz de. As navegações de Luiz Cadamosto, p. *", *%, %*.
!$  ZURARA, G.E. de. Crônica de Guiné, p. #$, #(, *', &)*-&)(.
!#  Apenas para que se possa dimensionar a incrível galáxia de línguas com a qual estes colonizadores tiveram de se de-

parar, estima-se que apenas na costa da Guiné existissem cerca de "# grupos lingüísticos distintos; lidando ao longo 
de parte da costa africana com falantes de árabe, berbere, limba, temne, bagre, mandinga, wolof, beafares, mais tar-
de, banto e swahili (HEIN, Jeanne. Portuguese communication with Africans on the sea route to India, p. $"-#').

!*  HEIN, Jeanne. Father Henrique’s grammar of spoken Tamil, p. #'.
!(  Importante registrar que, como lembra Russell (Problemas sociolingüísticos relacionados com os descobrimentos..., p. 

"&"), a prática dos portugueses de empregarem intérpretes nativos escravizados remonta ao século XIV, quando ten-
taram estabelecer redes comerciais com os habitantes das Canárias.
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presos sob a forma jurídica do degredo.18 O degredado foi uma figura 
largamente usada no controle social e legal na modernidade emergente 
e, como salienta Timothy Coates,19 tinha sua base legal e origens nas 
leis romanas, como de resto uma grande parte das instituições e idéias 
que conformam os modernos impérios europeus. Os degredados foram 
empregados na França, na Espanha e em outras zonas mediterrânicas 
(Malta, Veneza e pelo Império Otomano); em Portugal foram amiúde 
utilizados no aprendizado de línguas contatadas, fosse na rota para o 
Oriente, fosse para a América do Sul.20 Tanto os nativos africanos escra-
vizados, quanto os degredados e lançados portugueses, tornados intérpre-
tes e deixados em pontos da costa africana, experimentavam um método 
de imersão na língua do outro.21

Segundo Diogo Ramada Curto e Peter Russell22 o uso de escravos-
intérpretes cresce em intensidade ao longo do século XV, em especial 
com os contatos de D. João II e D. Manuel com o Congo, quando tam-
bém são gerados sistemas complementares ao simples uso dos línguas. 
Nativos do Congo passam a ser levados a Portugal, não mais como pro-
duto da captura, mas como estudantes, sendo sustentados pela Coroa em 
sua estada e nos meios necessários à educação, que incluía mais do que 
o aprendizado da língua portuguesa. Durante o reinado de D. João II 

!%  Diversos autores analisaram formas de obtenção e produção de intérpretes pela Coroa portuguesa, a partir dos alvo-
res da modernidade. Para um arrazoado deles, ver: COUTO, Dejanirah. The interpreters or lingoas in the Portuguese 
empire during the sixteenth century.

!)  COATES, Timothy. Degredados e órfãs, p. %#.
"'  HEIN, Jeanne. Father Henrique’s grammar of spoken Tamil, p. $!.
"!  De fato, o uso de lançados e degredados marca uma característica significativa da Idade Moderna (especialmente do 

Estado português), que ficaria mais perceptível e seria paulatinamente aprimorada pelas ações coloniais portugue-
sas ao longo dos séculos seguintes, qual seja, aquilo que Timothy Coates (Degredados e órfãs, p.!") chamou de “colo-
nização assistida”, caracterizada pela imaginação e produção de grupos populacionais (os casados, as órfãs e as pros-
titutas usados como elementos de fixação de populações nas colônias, enviados para o Brasil, Goa, toda a Ásia meri-
dional e Moçambique, “famílias açorianas pagas para se instalarem no Pará e Maranhão”), empregados em diversas 
circunstâncias, tanto em funções de administração, como no povoamento das colônias e possessões do Império.

""  CURTO, Diogo R. A língua e o Império, p. $!) e RUSSELL, Peter E. Problemas sociolingüísticos relacionados com os desco-
brimentos..., p. "$$.



35

(1481-1495), o colégio do convento de Santo Elói registra a recepção in-
tensa de nativos do Congo na qualidade de bolseiros. Numa provisão de 
abril de 1492, D. João II manda pagar as despesas dos bolseiros do Congo 
residentes no colégio de Santo Elói.23 Quase cinqüenta anos mais tarde, 
em 1539, João de Barros24 menciona a chegada a Lisboa de quatro nativos 
malabares, que vinham ao Reino para aprender “e melhor praticar” a 
língua portuguesa “e os preceitos da lei”, reiterando o papel deste colégio 
não apenas na formação de tradutores, mas na capacitação para a comu-
nicação de nativos oriundos de diversos pontos do ultramar.25 

Aos quais el Rei vosso padre, como zelador da fé, mandou reco-
lher a casa de Santo Elói desta cidade, para aí aprenderem com 
os outros etíopes de Congo de que já temos bispos e teólogos: 
coisa certo mui nova para a Igreja de Deus [...].26

Não apenas o convento de Santo Elói serve a esta função. Os con-
ventos dos Lóios e de São Bento, ambos também em Lisboa, foram usa-
dos para o recolhimento de bolseiros nativos do Congo e trazidos para o 
Reino por Diogo Cão, em 1486,27 com fins de instrução da fé cristã e da 
língua.28 Peter Russell29 salienta que houve mesmo a preocupação de se 
construir em Portugal, diante das ações de D. Henrique, um “sistema de 
intérpretes” que operasse de forma eficiente. Assim, uma série de dispo-
sitivos e circunstâncias foram gerados para acolher nativos trazidos da 
África durante o século XV, investindo mesmo na formação de quadros 
qualificados para servirem à tarefa, em um primeiro momento e numa 

"&  BARROS, João de. Gramática da língua portuguesa, cartinha, gramática..., p. !-".
"$  Ibid.
"#  É indispensável mencionar que estes quatro nativos malabares, em verdade jesuítas nativos da Ásia vindos de Goa, 

chegam a Lisboa por volta de !#&% e serão os responsáveis pela composição da famosa Cartilha Tamul de !##$.
"*  BARROS, João de. Gramática da língua portuguesa, cartinha, gramática..., dedicatória da gramática.
"(  FARINHA, Antonio Lourenço. D. Afonso I, rei do Congo, p. !).
"%  BUESCU, Ana Isabel. Livrarias conventuais no Oriente português, p. &$.
")  RUSSELL, Peter E. Problemas sociolingüísticos relacionados com os descobrimentos..., p. "&&.
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dimensão mais imediata, de criar as condições de compreensão entre 
grupos populacionais envolvidos no contato.

Ocorre, entretanto, que estas escolas de tradutores não se destina-
vam apenas à capacitação propriamente de intérpretes, mas também à 
formação de elites coloniais nativas associadas à Coroa portuguesa por 
laços de vassalagem, e ainda a habilitar quadros que integrassem, de 
alguma maneira, o aparelho colonial-administrativo do ultramar.30 As 
circunstâncias que envolvem a presença portuguesa no Congo, ao longo 
dos séculos XV e XVI, são bastante expressivas neste sentido. Além da 
já mencionada existência de nativos desta localidade como bolseiros em 
colégios religiosos de Lisboa, foi no período entre os reinados de D. João 
II e D. Manuel (1495-1521) o que talvez mais intensamente se tenha in-
vestido neste sentido. É ainda no reinado de D. Manuel (em 1519) que se 
edita um regimento sobre a questão do uso de intérpretes escravos.31 Por 
determinação régia, os bolseiros deviam ser “fidalgos, e dos honrados”, 
reservando-se-lhes inclusive o título de “Dom”.32 É no Congo também 
que se imagina, nos quadros do Império, a evangelização efetiva com o 
emprego de missionários (frades missionários espanhóis que já teriam 
esta experiência nas Canárias)33 que aprendessem a língua local com o 
intuito da catequese.

&'  Bernard Cohn (Colonialism and its forms of knowledge) ressalta, para o caso inglês no século XIX, o quanto esta tare-
fa, de formação de quadros de elites indígenas, é correntemente incorporada pelas autoridades como diretrizes de 
uma administração colonial. Uma hipótese que levanto em outro lugar (ver PINHEIRO, Cláudio Costa. Experiências co-
loniais européias e a conquista de um espaço epistemológico na Índia) é a de que parte importante das políticas lin-
güísticas empregadas pelos britânicos na Índia é profundamente devedora da experiência portuguesa na mesma re-
gião.

&!  SAUNDERS, A.C. de C.M. História social dos escravos e libertos negros em Portugal, p. !&$.
&"  RUSSELL, Peter E. Problemas sociolingüísticos relacionados com os descobrimentos..., p. "$$. No século XVI (entre junho 

e julho de !#&&), registra-se também uma autorização de funcionamento de uma escola destinada ao ensino do por-
tuguês aos naturais do Congo, aparentemente mantida pelo próprio rei D. Afonso I. Antonio Brásio (Monumenta mis-
sionária africana) aceita inclusive a hipótese de esta escola funcionar abrigada no convento de S. Domingos, desde 
!$*', às expensas da irmandade de N. S. do Rosário dos Pretos. Para pormenores destes aspectos ligados à presença 
portuguesa no reino do Congo, ver Carmen Radulet (O cronista Rui de Pina e a “Relação do reino do Congo”).

&&  A experiência de catequese e colonização das Canárias deve muito à especial atenção e investimentos junto ao papa 
realizados pelo infante D. Henrique (BOXER, Charles R. O império marítimo português, p. &%-&)).
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Para além dos bolseiros congoleses, que acorriam aos colégios de Lis-
boa em grande número, vieram do Oriente nativos de diversas origens 
com a mesma motivação: o aprendizado do português e a compreensão 
dos valores da fé cristã. Luís de Mattos,34 valendo-se de correspondências 
entre as autoridades coloniais e do Reino, registra a passagem por Portu-
gal de numerosos jovens, egressos de possessões portuguesas no Oriente, 
que freqüentavam muitos dos colégios – colégio de Santa Cruz de Coim-
bra, o convento dos Lóios, o de Santo Elói, o de São Bento, o colégio de 
Jesus de Coimbra e a própria universidade de Coimbra, para citar alguns 
apenas. “Sacerdotes cristãos da terra [Índia]”, “jovens naires, naturais 
de Cochim e Calicut”, “moços socotoris”, entre tantos outros, afluíam a 
Portugal, atendendo à determinação de um regimento de 1505, enviado 
por D. Manuel I ao vice-rei D. Francisco de Almeida.

Em correspondência datada de 1512, o rei de Cochim refere-se a 
jovens nativos que já se encontravam em Lisboa e outros que se diri-
giam para lá com o mesmo intuito de capacitação na língua portuguesa. 
Muitos já eram cristianizados, e alguns haviam se tornado inclusive sa-
cerdotes católicos, educados nos colégios religiosos das colônias, pelo que 
serviam como tradutores na tarefa da catequese.35 Vários desses tam-
bém atuaram como informantes, interlocutores, ou mesmo revisores, na 
composição de gramáticas, dicionários e vocabulários de suas línguas 
nativas para o português. Assim ocorreu com Jorge Pires e Mateus Dias, 
ambos da Índia, que teriam chegado a Portugal em 1538 e freqüentado 
o colégio de Santa Cruz de Coimbra. Segundo Luís de Mattos,36 Mateus 
Dias regressa à Índia em 1549, servindo como sacerdote em Cochim. 
Em 1552, ambos já se encontravam lecionando no colégio de Cranganor, 
atendendo a uma requisição do frei Vicente de Lagos em carta ao rei D. 
João III, local onde puderam participar, algum tempo depois, da revisão 
da famosa gramática e doutrina cristã em língua malabar, de Henrique 
Henriques (de 1548).

&$  MATTOS, Luís de. Imagens do Oriente no século XVI, p. $%-#!.
&#  HEIN, Jeanne. Father Henrique’s grammar of spoken Tamil, p. !&!.
&*  MATTOS, Luís de. Imagens do Oriente no século XVI, p. $).
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O uso de intérpretes tornou-se largamente vulgarizado e está uni-
versalmente ligado à comunicação e conquista ao longo da modernida-
de.37 Foram empregados em vários contextos coloniais, sendo mesmo 
integrados à estrutura administrativa de diversos reinos e Estados. No 
caso português foram aproveitados como funcionários régios, receben-
do ordenados da Coroa, constando entre os mais bem pagos dentre os 
postos administrativos em algumas colônias. Simão Botelho38 – vedor da 
Fazenda da Índia em meados do século XVI – sinaliza isto, registrando 
como os soldos devidos aos línguas estavam entre os mais altos do Estado 
da Índia em meados do século XVI. No ano de 1554, por exemplo, entre 
os cargos oficiais de intérpretes existentes no Estado da Índia estavam os 
de: “língua do capitão”, “língua da feitoria”, “língua do ouvidor”, “lín-
gua português da alfândega”, “língua brâmane da alfândega”, “língua do 
tanadar-mor”, “língua dos frades”, etc.39 Em Cochim, eram os funcioná-
rios locais mais bem pagos, e em Goa (1529), recebiam cerca de um terço 
do que ganhava um feitor – cargo máximo na hierarquia administrativa 
das feitorias portuguesas.40 

Dados estes aspectos, o cargo de intérprete era valorizado e visto 
como uma circunstância que possibilitava ascensão social e prestígio, 
sendo objeto de disputas (envolvendo reinóis, portugueses nascidos e ra-

&(  DESLILE, J.; WOODSWORTH, J. Os tradutores na história; ARAGUÁS, Icíar Alonso. Ficcion y representación...; COUTO, De-
janirah. The interpreters or lingoas in the Portuguese empire during the sixteenth century.  Diogo R. Curto (A língua e 
o império, p. $!%-$!)) menciona o fato de Colombo utilizar-se mesmo do sistema de intérpretes nos moldes desenvol-
vidos pelos portugueses, propondo, contudo, aperfeiçoamentos para o caso das caraíbas. Eram denominados turci-
man (em italiano), turchiman (árabe), turgimãos (português), truchements (francês) e Tçuzu (japonês); e ainda os “ju-
rubaças” (dinastias de intérpretes portugueses na China). Para o uso de línguas em um processo semelhante ocor-
rido nas colônias francesas do atual Canadá e América do Sul e espanholas nas Américas ver: Frank Lestringant (Les 
débuts de la poésie néo-latine au Brésil); para o caso da América hispânica, Icíar Alonso Araguás (Ficción y represen-
tación en el discurso colonial); para os jurubaças da China, Jorge Manuel Flores (The ‘jurubaças’ of Macau, a frontier 
group); para uma resenha de diversos autores que trabalharam com casos semelhantes na Ásia portuguesa, ver De-
janirah Couto (The interpreters or lingoas in the Portuguese empire during the sixteenth century).

&%  BOTELHO, Simão. Tombo do Estado da Índia.
&)  SANTOS, Maria Emília Madeira. A procura do semelhante e do familiar..., anexo “Quadro dos Ofícios do Estado da Ín-

dia em !##$”.
$'  MATOS, Artur Teodoro de. O Estado da Índia nos anos !"#!-!"##.
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dicados nas colônias e os próprios autóctones) e de estrito controle por 
parte do Império, dentro da preocupação de administração colonial. Em 
1595, uma instrução do padre Alexandre Valignano ([1539-1606]; pro-
vincial entre 1583-1587 e visitador da Índia de 1587 a 1596) ao pai dos 
cristãos41 ressalta que, entre suas atribuições fundamentais no cuidado 
com os catecúmenos e neófitos do Oriente português, estaria o dispor de 
um língua que se destinasse a ser “pai dos catecúmenos” (cuidando dos 
nativos em fase de catequese ou recém-catequizados), que deveria ser 
bem pago e ter suas atribuições vigiadas de perto.42 Um alvará régio de 
D. Sebastião ao vice-rei do Estado da Índia, de 1561, procurava regular 
o emprego e concessão de cargo de língua, definindo que fosse dado ape-
nas aos “cristãos da terra [...] aptos pera isso” pelo período de três anos, 
pois que com isso haveria uma rotatividade de indígenas locais no cargo 
e “será causa e dará ânimo a outros para se virem fazer cristãos”.43

Os intérpretes foram, de igual maneira, largamente usados em ou-
tros contextos da exploração colonial portuguesa, notáveis, em especial, 
na missionação. Além dos incontáveis exemplos na África, dos quais 
mencionamos alguns, foram recorrentemente utilizados: na América 
Portuguesa, de que podemos ter uma idéia a partir das cartas do padre 
Manoel da Nóbrega;44 no Japão, onde João (Tçuzu) Rodrigues45 rece-
beu auxílio de intérpretes e depois foi, ele mesmo, língua dos irmãos da 
Companhia;46 na China, para onde Francisco Xavier (o santo) se prepa-

$!  Cargo criado pela Coroa em !#&( (durando até !%$", quando foi extinto), para servir à administração dos catecúme-
nos. É preciso registrar que não era um cargo eclesiástico, mas laico e do Estado (exercido que foi por “reis, rainhas, 
regentes, vice-reis e governadores de Portugal e da Índia, chanceleres, secretários de Estado, desembargadores, ou-
vidores, etc.”), embora tivesse sua legislação baseada nos Concílios Eclesiásticos, em particular no primeiro Concílio 
de Goa (!#*(). (WICKI, José. O livro do “Pai dos Christãos”, p. ix-xvi.)

$"  Ibid., p. !*-!(.
$&  Ibid., p. ((-(%. Importante ressaltar, como bem faz Diogo Curto (A língua e o império, p. $")) que a importância, o 

prestígio e as recompensas materiais devidas aos línguas foram marcadamente distintas entre as diversas colônias 
do ultramar português. 

$$  NÓBREGA, Manuel da. Cartas do Brasil do padre Manoel da Nóbrega (!"$%-!"&').
$#  COOPER, Michael S. J. Rodrigues, the interpreter.
$*  Tal como Alexandre Valignano quarenta anos antes, João Rodrigues reforçou a importância de se dispor de bons pro-
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rava para partir em 1552 (quando faleceu) visando a catequese, acompa-
nhado de um língua e munido de um primeiro esboço de um catecismo 
traduzido para o chinês;47 ainda na China, em fins do século XVI, onde 
colaboraram com o esforço de composição do dicionário de Ruggieri e 
Ricci (1583-1588), e mais tarde (1585) quando Ruggieri traduz os princi-
pais clássicos do confucionismo para o português;48 no Império Mongol, 
auxiliando Jerônimo Xavier a instruir-se e traduzir obras de cunho reli-
gioso para o persa;49 na Índia, Vicente Nazaré, Jorge Carvalho e Tomé 
Cruz, os jesuítas malabares (línguas da Companhia) que compuseram a 
primeira cartilha do tâmil em 1554; na costa dos Paravas (que se estendia 
do cabo de Camorin, defronte ao atual Sri Lanka, até a ilha de Manar) 
por volta de 1530, por intermédio de D. João da Cruz (emissário de D. 
Manuel junto à Corte do Samorim), colaborando para os primeiros con-
tatos com os nativos daquela região aonde Francisco Xavier e mais tarde 
Henrique Henriques investiriam na composição da primeira gramática 
e de um dicionário (hoje desaparecido) do tâmil;50 apenas para mencio-
nar alguns exemplos.

É evidente que não estiveram sempre no papel central do estabe-
lecimento de contatos e na manutenção das formas de comunicação, 
assim como não continuaram sendo a condição sine qua non das ações 
colonizadoras e das formas de estabelecer contatos com os nativos do 
ultramar. O século XVI registra importantes viragens nas tecnologias de 
comunicação e formas de civilização das línguas da Europa, num evento 
e processo – chamado por Sylvian Auroux de “revolução da gramatica-
lização” – que se espraia para as formas de tradução e iniciativas de do-

fessores nativos [de gramática e língua local], “e não europeus como até agora correu por mais que saibam a língua, 
os quais além de lhes faltar o principal que é o conhecimento das letras, e estilo dos livros em que está toda a elegân-
cia e propriedade da língua, como são estranhos não sabem tanto que possam ensinar e aproveitar os discípulos [...]” 
RODRIGUES, João. Arte da lingoa de Japam.

$(  ALVES, Jorge Manuel Santos. Portugal e a missionação no século XVI, p. &'.
$%  Ibid., p. &'; SPENCE, Jonathan D. O palácio da memória de Matteo Ricci, p. !)-$'; WITEK, John W. Introdução, p. !&-"(.
$)  FLORES, Jorge. Dois retratos portugueses na Índia de Jahangir.
#'  JAMES, Gregory. Uma abordagem dos primórdios da lexicografia. Comunicação apresentada no !º Congresso Interna-

cional de Estudos Filológicos e Lingüísticos. Rio de Janeiro: Universidade Estadual do Rio de Janeiro, "''$.
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mesticação das línguas não-européias. Não obstante, o uso de intérpretes 
segue sendo uma constante em ramos específicos da administração colo-
nial portuguesa (utilizados pelo campo jurídico, diplomático, comercial, 
missionário e mesmo ainda lingüístico), no decurso de um longuíssimo 
período, indo até o século XIX.

O crescimento das instituições de ensino, tanto no Reino (os colégios 
e universidades de Coimbra, Évora e Lisboa, entre outros) quanto em 
algumas das colônias (Goa, Cochim, Ranchol, Salvador, Macau, Naga-
saki, etc.) visava também aumentar o número de intérpretes e tradutores 
das línguas locais, integrando uma política de ações de domínio territo-
rial do Império, com a catequese e domesticação de povos e idiomas. A 
partir de 1541, com a associação dos missionários da Companhia de Je-
sus à Coroa portuguesa, a criação de escolas para o ensino de português 
se faz em ritmo vertiginoso, procurando ensinar o português a indígenas 
– “canarás, paravas, malaios, malucos, chins, bengalas, chingalas, pegus, 
do Sião, gujarates, abexins, cafres de Sofala e Moçambique e da ilha de 
São Lourenço”.51

Desbabelizando as conquistas – o surgimento de línguas 
francas

Alguns autores salientam o fato de que as escolas ou centros de trei-
namento e capacitação de nativos existentes em diversos pontos do ultra-
mar neste período não os habilitavam exatamente na língua portuguesa 
(no vernáculo). Ensinavam, a princípio, um certo grau de fluência ver-
bal, a compreensão e repetição do nome de determinados objetos e frases 
corriqueiras, enfim, os rudimentos de um português falado.52 Tratava-se 
na verdade de um português simplificado, tornado pidgin.53 Como res-

#!  REGO, Antonio da Silva. Documentação para a história das missões do padroado português do Oriente, v. &, p. ), !*(, !(', 
"$* et seq. 

#"  RUSSELL, Peter E. Problemas sociolingüísticos relacionados com os descobrimentos..., p. "&(-"&%.
#&  Apenas em linhas muito gerais, e sem descer às tecnicalidades lingüísticas, um pidgin “é uma língua auxiliar que sur-

ge quando falantes de diversas línguas mutuamente ininteligíveis entram em contato estreito” (BICKERTON, Derek. 
The language bio-program hypothesis, p. !(&), já um crioulo (uma língua crioula) surge quando crianças adquirem 
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salta Paul Teyssier,54 este processo de formação de intérpretes, nos termos 
que se colocam acima, termina também provocando, desde o século XV, 
a gênese de crioulos de base portuguesa a partir do contato com diversas 
línguas (especialmente entre as africanas e asiáticas), seguindo a rota das 
expedições marítimo-comerciais e do estabelecimento de feitorias, assen-
tamentos e colônias.55 Ulteriormente, este português simplificado (“pid-
ginizado”) usado como base de comunicação dos contatos na costa afri-
cana termina derivando em uma língua franca da conquista e civilização 
de espaços coloniais, especialmente em partes da África e da Ásia.56

A exemplo do que ocorreu em África, a língua portuguesa foi usada 
como “instrumento mediático e de conversão no Oriente” (o que, em-
bora assumindo cores especiais, também aconteceu no Brasil), tal como 
havia se dado com respeito ao latim na Europa enquanto língua e cultu-
ra.57 Devido ao pioneirismo dos portugueses na colonização do Oriente, 
a chegada de outros exploradores, comerciantes, colonizadores e missio-
nários europeus pressupôs que usassem o tirocínio lusitano como base de 
suas ações. Isto ocorre na dimensão lingüística tanto quanto em outras 
(da administração colonial, da catequese, etc.). 

O fato de a colonização portuguesa ter gerado refinados mecanis-
mos de comunicação em diversos pontos da Ásia fez com que holande-
ses, ingleses, dinamarqueses e franceses se vissem obrigados a recorrer 

um pidgin como sua língua nativa, tendo-o enquanto base lexical (COUTO, Hildo Honório do. Introdução ao estudo das 
línguas crioulas e pidgins, p. !#). É de se ressaltar ainda que alguns lingüistas compreendem que a construção/surgi-
mento de um pidgin pressuponha ainda que sua estrutura gramatical e seu vocabulário sejam drasticamente reduzi-
dos (HALL, Robert A. Pidgin and Creole languages, p. xii).

#$  TEYSSIER, Paul. História da língua portuguesa, p. !"'.
##  Teyssier (La langue de Gil Vicente) salienta ainda o quanto essa circunstância teria dado também origem a um criou-

lo na própria península, a chamada “fala de preto” (fala da guiné, ou língua de preto), celebrada na dramaturgia ibé-
rica (para o caso português: Gil Vicente, Antonio Ribeiro Chiado e Serafim da Silva Neto, entre outros). Sobre este as-
sunto ver ainda os trabalhos de Cleonice Bernardelli, especialmente dedicados à língua de preto na obra de Gil Vicen-
te. [Nota das organizadoras: E o trabalho de Tania Alkmim neste livro.]

#*  LOPES, David. A expansão da língua portuguesa no Oriente durante os séculos XVI, XVII e XVIII; BUESCU, Maria Leonor 
Carvalhão. A viagem e a fala; THORNTON, John. A África e os africanos na formação do munto atlântico, p. ")'.

#(  BUESCU, Maria Leonor Carvalhão. A quem não falecer matéria não lhe faltarão vocábulos, p. #%; Lingüística, p. )!.
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ao português (ou a um tipo de português)58 como língua de contato, 
numa prática constante desde o século XVI, chegando quase ao XX. A 
mesma prática que tiveram os portugueses do recurso aos línguas para a 
comunicação com os nativos encontrados no processo de expansão ma-
rítima, tiveram os demais europeus. À diferença de que, valendo-se da 
rápida e larga expansão da língua portuguesa pela África e Ásia, holan-
deses e ingleses, por exemplo, levavam intérpretes falantes de português 
em suas naus para se fazerem compreendidos, entre fins do século XVI 
e XVII.59

Kees Groeneboer60 salienta ainda a função primordial que teve o 
português também no caso da Ásia oriental (o Extremo Oriente), em 
substituição a várias línguas, operando como uma língua franca. De 
acordo com Groeneboer, no período anterior à chegada dos europeus, 
desde antes de 700 a.D., a região era dominada pelo uso do malaio como 
língua de contato, comércio e propagação do islã. Esta situação perdura 
até a entrada do português nesse sistema (no século XVI), substituindo 
o malaio pela integração de outros pontos da Ásia (entrepostos comer-
ciais, portos, rotas de navegação e de catequese cristã). O fato de várias 
línguas, asiáticas e européias (o malaio, o português, o holandês, o persa 
e o inglês, entre outras), concorrerem entre si enquanto línguas francas 
de contato, comércio e comunicação ampla em contextos diversos da 
Ásia, certamente contribuiu para o surgimento de diversas variações de 
línguas crioulas na região do arquipélago malaio.61 Outro aspecto desse 
processo, e que nos interessa diretamente aqui, diz respeito à circulação 
e entrada (absorção) de léxicos portugueses para uma gama de idiomas, 
em partes distintas da Ásia.62

#%  Gostaria apenas de ressaltar que estarei usando doravante o termo português, remetido às diversas formas lingüís-
ticas de base portuguesa que compuseram línguas francas de comunicação em contextos coloniais multilíngües. 

#)  LOPES, David. A expansão da língua portuguesa no Oriente durante os séculos XVI, XVII e XVIII, p. $!-$*.
*'  GROENEBOER, Kees. Gateway to the West, p. "!-*#.
*!  A respeito dos diversos crioulos do português surgidos como produto do processo colonial, ver os trabalhos de Hildo 

Honório do Couto, Maria Isabel Tomás, Mathias Perl e os brilhantes trabalhos do lingüista goês Sebastião Dalgado.
*"  Sobre a influência do português no malaio, incluindo o surgimento de algumas formas de português-malaio, ver: 
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O cuidadoso trabalho do lingüista David Lopes sinaliza uma dimen-
são do que se está falando, através da imensidão de registros – relatos, 
crônicas, correspondências, bíblias, vocabulários, catequeses, gramáticas, 
dicionários, etc. – produzidos por outros Estados (e empresas) europeus 
que colonizavam partes da Ásia e se viam obrigados a comunicar com 
os nativos (como também com outros europeus, e mesmo internamente 
entre seus corpos de agentes administrativos, em alguns casos) em por-
tuguês.63 Assim aconteceu, por exemplo:

a) Na Batávia (atual Indonésia), quando o ministro protestante Fran-
çois Vanlentijn, escrevendo sua Beschrijvinghe van Batavia (“Descrição 
da Batávia”, relativa ao período entre 1685-1695 e 1707-1613), relata que 
toda a comunicação dos emissários da VOC – Verenigde Oost-Indische 
Compagnie, Companhia Holandesa das Índias Orientais – com as po-
pulações locais transcorria em português ou malaio. Ambas as línguas 
funcionavam como língua franca, segundo ele, não apenas na região ad-
ministrada pela VOC, mas também em todas as Índias orientais, desde 
a Pérsia. Segundo Kees Groeneboer,64 que recupera o relato do ministro 
Vanlentijn, o interesse dos holandeses da VOC pelas línguas nativas da 
região só irá mesmo se consolidar no século XIX, quando o governo 
local tornou-se mais diretamente interessado e intensamente envolvido 
com populações indígenas. Ainda sobre este aspecto, a VOC chega mes-
mo a reconhecer a dificuldade de se coibir o uso do português (e línguas 
crioulas deste derivadas) em Ásia, como fica expresso nas dezenas de 

Kees Groeneboer (Gateway to the West, p. "#-*#) e Pierre Guisan (Línguas em contato no Sudeste Asiático); sobre a in-
fluência do português em outras línguas asiáticas (línguas indo-européias, devanagáricas, dravidianas, malaio-in-
donésia e austronésias), ver Dalgado (todas as referências arroladas na bibliografia). Sobre a influência do português 
na Batávia, ver novamente Groeneboer.

*&  Não à toa, Francisco Xavier (depois santo) fixa o português como língua franca dentro da Companhia de Jesus, servin-
do como única língua (em substituição mesmo ao latim) que poderia servir para a comunicação entre os missionários 
de diferentes regiões da Europa, os línguas nativos e as autoridades portuguesas locais (LOPES, David. A expansão da 
língua portuguesa no Oriente..., p. &').

*$  GROENEBOER, Kees. Gateway to the West, p. "!.
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expedientes oficiais que são publicados neste sentido.65 Entre os sécu-
los XVII e XVIII há mesmo uma consolidação desta como a língua de 
tratamento com serviçais e escravos que circulavam entre as colônias na 
Batávia (atual ilha de Java, Indonésia), Malásia, Índia, etc.66

b)  Também em fins do século XVII, quando os responsáveis pela Com-
panhia (Britânica) das Índias da região de Madras (atual Chennai, sul da 
Índia) viram-se obrigados a recorrer ao português (ou ao patoá, um de 
seus crioulos) para comunicarem-se com os nativos da região. Em cor-
respondência dirigida ao governador do forte de S. Jorge, o capelão da 
Companhia (entre 1691 e 1714) e educador, Georg Lewis, recomendava 
a fundação de “asilos para a infância” que servissem também à missio-
nação cristã. Sua idéia era “fazer do português o meio de instrução”.

[Lewis] possuía não só livros de devoção, como também o cate-
cismo naquela língua [portuguesa] e começara a tradução nela 
de partes da Bíblia. Mas seu plano não foi levado ao fim. Toda-
via, essa tradução não foi trabalho completamente perdido. Ele 
mandou o manuscrito a Ziegenbald e Grundler, missionários 
dinamarqueses em Tranquebar, que por isso tiveram a idéia de 
traduzir toda a Bíblia. Exemplares desta tradução foram distri-
buídos por eles entre os estudantes das escolas portuguesas que 
criaram depois em Tranquebar, forte de S. David e Madras.67

*#  HAAN, Frederick. Portugeesche woorden in het Compagnies-Hollandsch, I: #"&, II: "$).
**  Sobre esta circunstância, chegou a haver mesmo vários grupos �  entre eles os “mardykers” (ex-escravos convertidos ao 

protestantismo)  –  que se reconheciam a partir do uso de um português crioulo na Batávia (LOPES, David. A expansão da 
língua portuguesa no Oriente..., p. !*&-!(&). Ainda envolvendo a presença holandesa na Ásia, vale a menção de Marques 
Guedes (Intérpretes de português na Birmânia, p. &$") da troca de correspondências, em português, envolvendo o rei de 
Pye e o governador da Batávia em !**$. Sobre as tentativas oficiais de controle e extinção do uso do português, Frederick 
de Haan (“Portugeesche woorden in het Compagnies-Hollandsch” e “Oud Batavia”) mostra inclusive como a Igreja pro-
testante se vê obrigada a catequizar usando bíblias em português, muitas, de fato, católicas.

*(  LOPES, David. A expansão da língua portuguesa no Oriente..., p. *$-*#.
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Não são poucos os exemplos neste sentido da utilização de um por-
tuguês “pidginizado” (ou de crioulos de base portuguesa) como língua 
franca de comunicação em vários destes contextos coloniais asiáticos 
onde, devido a guerras de conquista, invasões, acordos mercantis, etc., 
europeus substituíam-se no controle bélico, colonização e no monopólio 
comercial com nativos em vários cantos da Ásia. É difícil, no entanto, 
imaginar que o português vernáculo tivesse se tornado uma língua fran-
ca compreensível de Ceuta (atual Marrocos) a Nagasaki (atual Japão). É 
mais provável que, como deixam entrever a documentação e alguns au-
tores, existissem vários pidgins e crioulos derivados da língua portugue-
sa, e que constituíssem línguas francas de comunicação entre europeus 
e asiáticos, europeus e europeus, e dos asiáticos entre si, em múltiplos 
contextos coloniais modernos. 

Na verdade, poucos detalhes são conhecidos a respeito do processo 
histórico pelo qual um (ou vários) pidgin do português foi resultando em 
uma (ou várias) língua franca ligada à conquista, missionação e adminis-
tração colonial.68 Se este português tornado língua franca (pidgin ou não, 
ou seja, que esta língua fosse um português vernáculo, ou um português 
reduzido e mesclado a outras línguas) foi apenas um ou vários, esta é 
uma dimensão pouco explorada até agora quer pelos lingüistas, quer 
por historiadores. Seria acertado considerar, entretanto, que diversas 
medidas, consciente e sistematicamente, tomadas pela Coroa portugue-
sa a partir dos alvores da modernidade contribuíram de maneira direta 
neste processo de transformação/construção de línguas francas de base 
portuguesa. Não é demais salientar – para além das circunstâncias en-
volvendo a formação de intérpretes (nas condições mencionadas acima), 
que terminaram servindo como semeadores desta língua franca na costa 
africana (e, posteriormente, em vários pontos da Ásia) – que a Coroa 
portuguesa empreendeu outras ações que certamente contribuíram nes-
ta empreitada. A prática do envio de cartinhas (cartilhas de aprendizado 
básico da língua, nesse caso, dirigidas a não-falantes de português) para 

*%  Alguns lingüistas ressaltam que quando uma língua (pidgin ou crioula) se torna língua franca, refere-se à circunstân-
cia desta língua/cultura exercer um papel dominante em um dado contexto (para uma resenha da temática ver Hildo 
Honório do Couto, Introdução ao estudo das línguas crioulas e pidgins, p. %)-)").



47

as colônias e demais sítios onde se verificava a presença portuguesa pode 
ser tomada neste sentido. Em princípios do século XVI, durante o reina-
do de D. Manuel (1495-1521), são enviadas “cerca de mil cartinhas para 
aprender a ler” ao Congo,69 além de mestres de ensino70 – iniciativas que 
deixam entrever o peso do investimento da Coroa portuguesa na ex-
pansão da língua. Afonso de Albuquerque, em correspondência datada 
de 1512, também marca a necessidade do ensino da língua portuguesa 
através de cartinhas em Cochin.71

A primazia, especialização e certa excelência técnica dos portugue-
ses na formação de intérpretes e na expansão colonial geram circuns-
tâncias curiosas, que podem também ser lembradas para indagarmos 
como o português foi sendo expandido pelos cantos mais remotos, como 
o Império Mongol (com a missionação de Jerônimo Xavier)72 e o Tibete. 
Ana Maria Marques Guedes ressalta uma dimensão deste aspecto quan-
do trata dos intérpretes de origem portuguesa existentes na Birmânia 
(região do Pegu, atual Myanmar) entre fins do século XVI e o século 
XVIII. Estes intérpretes permaneceram na Birmânia – na qualidade de 
residentes voluntários, cativos, funcionários régios e línguas – mesmo 
após os impasses no relacionamento desta com a corte portuguesa, na 
primeira metade do século XVII. Ao fim e ao cabo, terminam sendo 
utilizados como funcionários régios e de confiança da corte birmane 
servindo, inclusive, de intérpretes e representantes desta junto a outras 
potências européias. Segundo Marques Guedes,73 o português havia se 
tornado usual na Birmânia e em Arracão, chegando mesmo a ser empre-
gado na correspondência régia. Até o século XVII, essa correspondência 
seguia em persa (quando trocada com governantes da Bengala) ou em 
português, quando trocada com europeus de qualquer origem ou alguns 

*)  BUESCU, Ana Isabel. Livrarias conventuais no Oriente português, p. &$.
('  GÓIS, Damião de. Crônica do felicíssimo rei D. Manuel, apud. SILVA NETO, Serafim da. Breves notas para o estudo da 

expansão da língua portuguesa..., p. !&!.
(!  RUSSELL, Peter E. Problemas sociolingüísticos relacionados com os descobrimentos portugueses...
("  FLORES, Jorge. Dois retratos portugueses na Índia de Jahangir.
(&  GUEDES, Ana Maria Marques. Intérpretes de português na Birmânia, p. &$'.
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outros reinos do Oriente. Em Avá (juntamente com o Tungu, um dos 
reinos governado por uma dinastia birmane)74 havia na corte o cargo de 
“língua dos europeus”, de confiança do rei, ocupado por ocidentais em 
geral, mas destinado à tradução do birmanês para o português e vice-
versa, numa prática que pode ser trilhada até fins do século XVIII.75

Estas e outras circunstâncias contribuíram para a consolidação de for-
mas do português como língua franca de boa parte da costa africana e, 
mais especialmente, em um vasto território do Índico (africano e asiático) 
e sudeste asiático.76 Não foi gratuito o fato de que 15 anos antes da chegada 
de Vasco da Gama a Calicute, os portugueses já tivessem um domínio 
considerável das rotas marítimas e do universo lingüístico do Índico (es-
pecialmente a partir das navegações e da língua árabe, heranças da longa 
presença islâmica na Penísula Ibérica e da circunavegação do périplo afri-
cano). O enfrentamento sistemático (e sistematizado) do problema da co-
municação e o desenvolvimento de uma “política efetiva” ligada à tradução 
foram usados por três gerações no projeto expansionista português rumo 
à Índia.77 Tais conhecimentos e o modus operandi que os caracterizavam 
também foram recursos de outros Estados europeus modernos durante a 
conquista e povoamento de diversas regiões no globo, e viriam a ser usados 
e aperfeiçoados pela Igreja católica na atividade catequética. 

($  THOMAZ, Luiz Filipe F.R. De Ceuta a Timor, p. &'".
(#  Sobre este aspecto da presença de portugueses como línguas no território da Birmânia, é interessante registrar que 

os contatos portugueses teriam sido, mormente, com povos de dinastia Shan (Chan), a mesma analisada por Edmund 
Leach (Sistemas políticos da Alta Birmânia) no século XX. Considerar que o português era língua usual neste contex-
to pode ser ilustrativo na compreensão de algumas categorias lingüísticas que permaneceram no grupo mon-khmer 
(austro-asiático), da qual uma interessante discussão é aquela levantada por Leach (Ibid, p. &$&) acerca da natureza 
da “escravidão” Kachin.

(*  David Lopes (!)&*), mostra como o português foi usado, até o século XX, como língua franca de contato, comunica-
ção e, em alguns casos, administração colonial pelos modernos impérios coloniais europeus em Ásia. Lopes menciona 
uma longa lista de livros de catequese e bíblias inglesas, dinamarquesas e holandesas, empregadas em vários pontos 
do Oriente, publicadas em português. Este aspecto é ratificado por Kees Groeneboer (Gateway to the West, p. "#-"(), 
que fala sobre o uso do português como língua de administração nas possessões da VOC. Johannes Fabian (Langua-
ge and colonial power, p. () também menciona a dependência de missionários britânicos de tradutores de umbundo e 
português nas atividades catequéticas no oeste africano da última década do século XIX.

((  HEIN, Jeanne. Father Henrique’s grammar of spoken Tamil, p. #!.
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Todo este processo se desenrola, é preciso que se diga, pari passu 
à própria redefinição das formas de atuação e dos limites de ação de 
um Estado que se configurava como um império transcontinental. Isto 
implica pensar ainda na circunstância de um Estado lidando com a ad-
ministração de um território amplo, descontínuo e de difícil manejo (em 
especial se levamos em consideração as dificuldades de comunicação do 
Reino com as colônias), e de um conjunto muito largo de populações, 
muitas das quais produzidas pelas próprias necessidades administrativas 
deste Império. Os impérios colonialistas europeus modernos são coloca-
dos diante da tarefa de “administração de diversidades” (sociais, políticas 
e culturais), como bem marca Verena Stolcke.78

A construção de redes de coleta de informações, o desenvolvimento 
de técnicas de comunicação e, principalmente, as tentativas de enfrentar 
os impasses da tradução (inerentes e produzidos pelo contato de longa 
duração) terminam por resultar em algo que poderíamos nomear, como 
fez Bernard Cohn,79 como “saberes coloniais lingüísticos”: conhecimen-
tos desenvolvidos no sentido de categorizar e limitar um mundo social 
(ou vários mundos, como no caso do expansionismo português), como 
forma de controle. É certo que a posterior entrada massiva da escrita 
nesse sistema provoca mudanças intensas e indeléveis nesse quadro80 – 
com a consolidação de novas gramáticas de poder, como nas tentativas 
de domesticar as línguas ditas “exóticas” coloniais. É importante consi-
derar, no entanto, que estes saberes lingüísticos tiveram nas formas de 
comunicação não-verbal um momento significativo.

Considerações finais

As técnicas de comunicação e tradução lidaram com saberes, tan-
to aqueles produzidos, acumulados e compartilhados de experiência de 

(%  STOLCKE, Verena. A New World engendered: the making of the Iberian transatlantic empire.
()  COHN, Bernard. Colonialism and its forms of knowledge, p. #.
%'  Como tenho tratado em outros textos. Ver: PINHEIRO, Cláudio Costa. Experiências coloniais européias e a conquista 

de um espaço epistemológico na Índia; Blurred boundaries.
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vários contextos imperiais modernos distintos, como também remetidos 
às tradições compreendidas em termos de uma longa duração – à Anti-
güidade Clássica, à presença muçulmana na península Ibérica, às escolas 
medievais de tradução, etc.81 Todos eles, entretanto, igualmente relacio-
nados à tarefa múltipla de compreender-traduzir (decodificar-codificar) 
mundos.82

O processo de expansão colonial moderna, iniciada ainda durante o 
século XV embute um curioso movimento de expansão e reestruturação 
de hierarquias lingüísticas e políticas. Assim ocorre, por exemplo, com 
a propagação da língua árabe, contingente da expansão do islã, tanto 
no norte da África, como na península Ibérica. De fato, o árabe con-
tinuou a ser uma língua importante ao longo da modernidade, tanto 
pela presença significativa de grupos islamizados na península, quanto 
pela necessidade do seu uso durante a conquista do périplo africano e 
do oceano Índico, onde funcionava como língua franca de comunicação 
e comércio. Ademais, compunha uma das tríades lingüísticas clássicas 
– latim-hebraico-árabe junto com aquela formada por latim-grego-he-
braico como “índice de uma completude na erudição humanística” na 
estruturação das línguas vernaculares e suas gramáticas. Além do mais, 
ao contrário do latim, do grego e do hebraico, era uma ponte mais efetiva 
entre a Idade Média e princípios da Moderna, entre os europeus e “os po-
vos que, ao longo da exploração da costa africana e até ao Índico, entram 
em comunicação e diálogo”.83 Situação semelhante também ocorre na 
China devido à entrada do budismo, quando o bilingüismo (sânscrito-
chinês) e a necessidade de traduções se estabeleceram, a partir do século 
II d.C. Havendo mesmo uma formalização de escolas de tradução e o 
intercâmbio de tradutores entre regiões na atual Índia e a corte da di-
nastia Tang (616-907).84 A circunstância da expansão do cristianismo 

%!  AUROUX, Sylvain. A revolução tecnológica da gramatização, p. !$.
%"  JAMES, Gregory. Uma abordagem dos primórdios da lexicografia (ver nota #'); PINILLA, José Antonio Sábio; SÁNCHEZ, Ma-

ría Manuela Fernández. O discurso sobre a tradução em Portugal; BUESCU, Maria Leonor Carvalhão. A viagem e a fala.
%&  BUESCU, Maria Leonor Carvalhão. A galáxia das línguas na época da Expansão, p. !%.
%$  CHIEN, David; CREAMER, Thomas. A brief history of Chinese bilingual lexicography.
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na modernidade também produz o mesmo nível de impasses e embates, 
associando conquista, língua e a necessidade de tradução. Língua e con-
quista, assim como língua e império, passam a constituir um binômio 
indistinguível para os Estados europeus modernos, e os movimentos de 
que falamos acima contribuem especialmente nesse aspecto.

Para além das curiosidades, esse movimento que associava a forma-
ção de intérpretes, as escolas de ensino do português, o desenvolvimento 
de pidgins, e o posterior aparecimento de crioulos e línguas francas (nas-
cidos do intercâmbio tenso de idiomas e padrões de civilização europeus 
e asiáticos) é circunstância que nos faz entrever um processo bastante 
complexo. Tomadas em conjunto e de forma relacionada, essas variáveis 
induzem-nos a refletir sobre uma série de outras variáveis que ecoam 
elementos de políticas de Estado desdobradas em várias frentes, mas 
em última instância também relacionadas a preocupações que podem 
ser resumidas e aproximadas ao engenho de aparatos que gerassem as 
condições fundamentais da administração colonial, ou seja, lembrando 
Mahmood Mandani,85 observar dimensões através das quais o poder é 
organizado.

De fato, mesmo antes de todo o esforço propriamente lingüístico86 
de compreensão dos idiomas contatados, técnicas de comunicação en-
volveram iniciativas, mormente não-escritas, e também não-verbais, no 
sentido de criar compreensão e formas de tradução entre europeus e os 
nativos em África, América e Ásia. Muitas das crônicas escritas neste 
período assinalam o desenvolvimento de grandes coleções de formas le-
xicais extraverbais. Foram sendo desenvolvidos uma complexidade de 
formas mímicas e linguagens ágrafas, em que o uso da fala era suporte 
para performances corporais, envolvendo inclusive o recurso de mostrar 

%#  MANDANI, Mahmood. Citizen and subject, p. &.
%*  Ainda que não possamos dizer que a lingüística, enquanto campo de conhecimento bem definido e delimitado, existisse 

já aí nos séculos XV e XVI – isto só aconteceria no século XIX, com Saussure (ROBIN, Régine. História e lingüística, p. "$) –, 
é importante marcar que os esforços de gramaticalização e dicionarização de línguas européias e não-européias envol-
veram um pesado empenho normatizador e redução a regras gramaticais, a coleções vocabulares e representações orto-
gráficas que ensejam o domínio e a circulação mínimos de conhecimentos lingüísticos no Ocidente moderno.
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objetos, animais, etc., pretendendo exatamente a criação de similitudes e 
a construção de eqüivalências e equivalentes culturais.

   O capitão, quando eles vieram, estava assentado em uma ca-
deira, e uma alcatifa aos pés por estrado, e bem vestido, com um 
colar de ouro mui grande ao pescoço [...].
   Acenderam tochas e entraram e não fizeram nenhuma men-
ção de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Pero 
um deles pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com 
a mão para terra e depois para o colar, como que nos dizia que 
havia ouro em terra; e também viu um castiçal de prata e as-
sim mesmo acenava para a terra, como que havia também pra-
ta. Mostraram-lhe um papagaio [...]; tomaram-no logo na mão 
e acenaram para a terra, como que os havia aí. Mostraram-lhe 
uma galinha; quase haviam medo dela e não lhe queriam poer 
a mão. E depois a tomaram como espantados. [...] Viu então um 
deles umas contas de rosário brancas; acenou que lhas dessem 
e folgou muito com elas [...]; e acenava para a terra e então para 
as contas e para o colar do capitão, como que dariam ouro por 
aquilo [...]87

Como salienta Maria Carvalhão Buescu,88 as formas de comunica-
ção não-verbais já ensejam um esforço de interpretação e tradução da 
hermenêutica do gesto, do ritual, da postura. 

[...] Mostro el Almirante a unos índios allí canela y pimienta, [...] 
y dixeron por señas que cerca de allí avía mucho de aquello al 
camino del Sueste. Mostróles oro y perlas y respondieron ciertos 
viejos que en un lugar que llamaron Bohío [Haití] avía infinito 
y que lo traían al cuello y a las orejas y a los braços y a las pier-
nas, y también perlas. Entendió más, que dezían que avía naos 
grandes y mercaderías, y todo esto era al Sueste. Entendió tam-

%(  CAMINHA, Pero Vaz de. Carta de ! de maio de !#'', apud BUESCU, Maria Leonor Carvalhão. A viagem e a fala, p. !&.
%%  Ibid., p. !$.
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bién que lexos de allí avía hombres de un ojo y otros con hocicos 
de perros que comían los hombres [...]89

Os gestos, afirma Araguás,90 são por si, de fato, “traduções de sig-
nificados especificamente culturais e formam parte dos fenômenos 
lingüísticos, mesmo que Colombo e os navegadores que o seguiram 
para as Índias [tanto quanto de Caminha, Zurara e tantos outros] qui-
sessem crer, ao mesmo tempo, que esta se tratasse de uma linguagem 
universal capaz de transpassar as fronteiras da tradução”. Assim, antes 
do desenvolvimento de gramáticas propriamente escritas, estes primei-
ros conquistadores (e os Estados europeus por detrás deles) terminam 
cunhando verdadeiras gramáticas analíticas da performance corporal e 
vocabulários da mímica; as quais é possível visualizar a partir de crôni-
cas, tratados, peregrinações, cartas, relações, roteiros, diários de bordo, 
informações, panegíricos, etc. – gêneros discursivos que caracterizam os 
séculos XV e XVI. Esta estética dos gestos ligados a performances corpo-
rais e linguagens não-verbais produz certas coreografias dos movimen-
tos, e também universalizações das representações e sensibilidades dos 
sentidos empregados pelo outro, desde onde é possível entrever gramáti-
cas, vocabulários e ortografias de uma comunicação não-escrita. Ou seja, 
a interpretação de toda uma linguagem gestual pressupõe mecanismos 
de reconhecimento de gestos, sinais, signos emitidos pelo outro a partir 
de gestos, sinais, signos partidos dos europeus, que vão também contri-
buir na construção de vocabulários da mesma natureza – verdadeiros 
dicionários multilíngües da comunicação extralingüística. Como afirma 
Roy Porter,91 as transcrições de sintaxes de sinais dão conta de que estas 
possuem estruturas formais de tipo muito semelhante a outras línguas e 
que, portanto, não podem ser consideradas como “um livro grosseiro de 
gestos pantonímicos (do tipo: ‘Me Tarzan, You Jane’), mas como uma 
linguagem autêntica por direito próprio”. 

%)  Colombo. !$)"-!#'$. Los cuatro viajes apud ARAGUÁS, Icíar Alonso. Ficción y representación en  el discurso co-
lonial, p. $').

)'  Ibid., p. $!'.
)!  PORTER, Roy. Introdução, p. !(.
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Dois aspectos fundamentais devem ser ressaltados daí. Em primeiro 
lugar, a circulação de padrões reincidentes de: a) performance ligada a 
tentativas de inquirir interrogações básicas dos exploradores92 e, b) rein-
cidência das mesmas representações sobre estas cenas na produção de 
discursos (relatos) sobre o contato. Ou seja, verifica-se a produção de cer-
tos topoi ligados ao conhecimento do outro nestes diálogos não-escritos. 
É interessante, a este respeito, considerar inclusive o envolvimento do Es-
tado na consolidação destes topoi de linguagem extraverbal, já que, em 
sua quase totalidade, esses estilos de narrativa dos novos mundos (como 
as crônicas, os panegíricos, etc.) não se tratam apenas de relatos produzi-
dos pela curiosidade e zelo etnográfico dos navegadores, mas de mode-
los “oficiais” de representação destes novos mundos. Textos como os de 
Fernão Lopes (cronista-mor do Reino em 1434), Zurara (que se tornou 
cronista-mor do Reino em 1448) e mais tarde João de Barros e Diogo do 
Couto, por exemplo, relatam os feitos dos portugueses (especialmente 
dos monarcas) no ultramar, enquanto modelos oficiais de discurso da 
Coroa portuguesa.93

De outro lado, mesmo por conta disto, e mais importante se quiser-
mos considerar os efeitos perduráveis da ação colonial, está a percepção 
da produção de um “rasgo epistemológico” iniciada já nestas modalida-
des de discurso sobre o outro no século XV. Isto se dá pela tentativa de 
produzir universalizações na percepção e na construção de representa-
ções sobre o outro, mesmo sem o recurso ou o suporte de uma lingua-
gem escrita. 

Este rasgo só seria verdadeiramente ou amplamente concretizado no 
século seguinte (como considerei mais detidamente em outros textos),94 

)"  Vale a pena mencionar que esta estrutura das performances funciona de maneira análoga àquela que mencionamos 
acima para a composição de um “português simplificado” usado para a comunicação na África. Utiliza-se de deter-
minados procedimentos, gestos, sinais, performances corporais, fórmulas de tratamento, etc., como topoi de uma lin-
guagem não falada.

)&  ANDRADE, Luiz Cristiano de O. A narrativa da vontade de Deus, p. !&-"'; BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. Imagen y propa-
ganda.

)$  PINHEIRO, Cláudio Costa. Experiências coloniais européias e a conquista de um espaço epistemológico na Índia; e 
Blurred boundaries.
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mas já está aí lançada sua semente, como diria Carvalhão Buescu.95 Esta 
semente é fundamentada, em parte, no recurso à analogia – justamente 
uma das formas de similitude que, segundo Foucault,96 caracterizam os 
séculos XVI-XVII – como expediente para o estabelecimento dos cri-
térios de tradução e em uma verdadeira “obsessão etimológica”, carac-
terística do período. A analogia é encarregada de atenuar as diferenças 
lingüísticas e culturais, aproximando topoi que têm sua origem em siste-
mas de representação cultural e social bastante distintos.97 O “pensamen-
to analógico”, ou a “operação analógica” pressupõe o estabelecimento 
apriorístico de “séries de correlações, formando um aparelho conceitual 
que permite o reconhecimento.”98

Estes aspectos ganham novas dimensões quando a comunicação dei-
xa de ser exclusivamente verbal (ou gestual) e entra na dimensão escrita, 
transcendendo o “real literal” e entrando no “domínio do literário”. Só a 
dimensão escrita consegue construir os “pilares de uma memória coleti-
va”, já que viabiliza uma comunicação “além do tempo e da distância”,99 
possibilitando, finalmente, os efeitos de armazenamento e descontextua-
lização de categorias para fora e além de seus ambientes originais de exis-
tência.100 Interessante considerar, entretanto, que o exercício tropológi-
co de indexação por similitudes, que caracterizaria a classificação desses 
mundo conquistados pelos europeus, tem, nestas formas de comunica-
ção não-escrita supracitadas, como que um primeiro estágio, que inspira 
e faz compreender o posterior desenvolvimento do mesmo exercício com 
o suporte da escrita. Daí derivariam as primeiras listas de palavras (e 
fraseologias) – como o vocabulário de Vasco da Gama com 138 entradas 

)#  BUESCU, Maria Leonor Carvalhão. A viagem e a fala, p. !!.
)*  FOUCAULT, M. As palavras e as coisas.
)(  ARAGUÁS, Icíar Alonso. Ficción y representación en el discurso colonial, p. $!!.
)%  BUESCU, Maria Leonor Carvalhão. A viagem e a fala, p. !%-!). “O conhecimento parte, pois, de um exercício de pensa-

mento analógico, ao afirmar, através de uma manobra lógica, o mesmo no outro.” (Ibid., p. !)).
))  Ibid., p. "&.
!''  GOODY, Jack. The domestication of the savage mind.
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entre o português e o malaiala,101 ou o de Pigafetta (cronista que viaja 
com Fernão de Magalhães), que compôs uma lista de mais de 400 léxicos 
entre o malaio e o italiano,102 surgidos como os primeiros espaços inter-
mediários entre a comunicação gestual e um instrumental pedagógico 
missionário.103 É exatamente este segundo nível, baseado em um tipo 
de registro que Carvalhão Buescu chama de instrumental pedagógico 
missionário, que caracteriza um momento subseqüente na construção de 
mundos conectados em Oriente e Ocidente a partir de uma avassaladora 
e irreversível conquista de espaços epistemológicos.

!'!  GAMA, Vasco da. Quadro de vocábulos e frases em malaialam, p. !%!.
!'"  CURTO, Diogo R. A língua e o império, p. $"*.
!'&  BUESCU, Maria Leonor Carvalhão. A viagem e a fala, p. "&.
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