
A LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL 

Toda língua falada é viva está em constante mudança, sendo maior naquelas que 

possuem um grande número de falantes, e em regiões com culturas diferentes, como 

é o caso da língua portuguesa, que atualmente possui algo em torno de 260 milhões 

de falantes nativos, estando entre os cinco idiomas mais falados no mundo. Daí ser 

correto se dizer que a língua portuguesa tem uma identidade brasileira.  

É o que pretende demonstrar o mais recente Projeto para a História do Português 

Brasileiro (PHPB), coordenado por Ataliba Teixeira de Castilho, atualmente professor 

colaborador voluntário da Universidade de Campinas (Unicamp), em São Paulo, que 

reuniu 200 pesquisadores de todo o país. Os resultados estão sendo divulgados 

agora. 

No seu objetivo o projeto trabalha simultaneamente com quatro sistemas (léxico, 

gramática, semântica e discurso), que são vistos de modo integrado. Um dos 

resultados do projeto diz respeito a diferenciação com o português falado em Portugal. 

“Os dois idiomas são os mesmos, mas já mostram muitas diferenças. Uma projeção 

do ritmo dessas mudanças, por meios estatísticos, indica que em 200 anos, os 

brasileiros não mais se entenderem com os portugueses, no mesmo idioma”. Diz o 

coordenador da pesquisa. 

No terreno das hipóteses podem-se levantar duas situações a respeito do resultado 

dessa análise estatística. Uma sobre a amostragem e a metodologia utilizadas para 

demonstrar que em 200 anos o idioma português falado no Brasil e em Portugal será 

muito diferente, ou seja, serão duas línguas. A outra é a integração do mundo 

globalizado e sua ligação on line, e também a influência cada vez maior que o Brasil, 

quer pela economia, quer pela cultura, exercerá sobre Portugal. 

O que poderá ocorrer, em função dessa influência, será o português falado em 

Portugal, inclusive pelo sotaque, se aproximar do modo falante brasileiro. Isto porque, 

tem aumentado o número de brasileiros que se integram como cidadãos de Portugal, e 

a cultura brasileira sendo admirada e aceita pela população portuguesa, como 

exemplo têm-se as novelas da televisão brasileira, darão grande contribuição para que 

isso ocorra. 

 


