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Marcos Bagno (21 agosto 1961), doutor em filologia e língua portuguesa pela Universidade de São 

Paulo, é professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de 

Brasília, e também tradutor e escritor. Com diversos prêmios ganhos pelos ensaios sobra a 

sociolinguística e os livros de literatura infanto-juvenil, é reconhecido como uma autoridade na 

teorização do “preconceito linguístico”. 

 

A Itália é um país historicamente pouco propenso à aprendizagem das línguas estrangeiras, 
concentrado no estudo dos maiores idiomas da Europa, da qual Portugal é considerado às 
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margens tanto geográficas quanto econômicas. Talvez por isso o nosso sistema escolar tenha 
dirigido pouca atenção, pelo menos até os últimos anos, à esfera linguística do português. Como 
o senhor explicaria então ao nosso país, que mal distingue o espanhol do português, a diferença 
entre português e brasileiro? 

Tenho visitado a Itália e, de fato, vejo que a presença do “português”, genericamente falando, é 
pouco representativa, embora conte com pessoas muito engajadas em algumas universidades, 
como Bologna, Lecce, Perugia etc. Muitas pessoas com quem tenho dialogado em terras 
italianas mostram sua insatisfação com o que se passa em relação à não distinção entre o 
português europeu e o português brasileiro. É muito pouco produtivo, do ponto de vista 
pedagógico, que a mesma turma de estudantes seja submetida a cada semestre a professores 
que falam e ensinam ora o europeu, ora o brasileiro. É aprender uma série de coisas para 
desaprendê-las em seguida. As diferenças saltam aos ouvidos logo no plano mais elementar e 
mais concreto das línguas, que é a fonologia. O sistema fonológico do português europeu 
apresenta uma série de exclusividades, de traços que são absolutamente desconhecidos no 
brasileiro. Por exemplo, a vogal átona [ǝ], central e muito fechada, não existe no português 
brasileiro, assim como nós aqui não lenizamos (abrandamos) as consoantes [b], [d] e [g] 
quando estão em posição intervocálica. E esses são alguns poucos exemplos. Quando 
entramos no campo da morfossintaxe, da gramática propriamente dita, também detectamos 
muitas e muitas diferenças, sobretudo com características gramaticais que são exclusivas do 
português brasileiro. Por exemplo, na língua falada no Brasil os pronomes o/a/os/as, de 3a 
pessoa, simplesmente não existem. Eles só são adquiridos na escola, não fazem parte da língua 
materna de ninguém. Esse fenômeno é exclusivo do português brasileiro até mesmo no 
conjunto maior das línguas românicas. Os pronomes pessoais sofreram uma total 
reorganização entre nós, de modo que é totalmente indiferente o uso de tu e você, junto com 
os demais pronomes. Dizemos tranquilamente “Você não ouve os conselhos que eu te dou”. O 
pronome lhe pode ser tanto objeto indireto quanto direto. As formas de tratamento no 
português europeu obedecem a uma hierarquização muito rígida, enquanto no brasileiro a 
informalidade é muito maior, o uso das formas de tratamento é muito mais flexível. O modo 
imperativo no português brasileiro apresenta variação regional e não corresponde em 
absolutamente nada ao que está previsto na norma-padrão tradicional, inspirada nos usos 
portugueses. Enfim, sob todos os pontos de vista teóricos, é possível dizer que já existem duas 
gramáticas distintas, ou seja, duas línguas diferentes, e que é preciso levar em conta essa 
realidade para não ceder à tentação de continuar tentando vestir uma língua com as roupas de 
outra.  

A língua italiana consiste em uma entidade convencional que é ensinada nas escolas, utilizada 
pelas mídias e empregada pelos indivíduos sempre que saem da própria zona de conforto 
linguístico. Esta entidade quer unificar a vastíssima diversificação dialetal regional (às vezes até 
provincial) da Itália: anossa variedade tem a ver com a dimensão geográfica, horizontal. No 
Brasil a variação linguística diz respeito à perspectiva vertical, ou seja, reflete as profundas 
diferenciações sociais do país. O que isso comporta? 

O Brasil é uma país nascido de um longo e doloroso processo colonial, com tudo o que isso 
implica, incluindo as questões de língua. A língua majoritária entre nós, o português 
brasileiro, é uma língua relativamente jovem, quando comparada às línguas europeias. 
Ninguém pode dizer que o português brasileiro tem 500 anos, só porque os primeiros 
colonizadores chegaram aqui há 500 anos. O português levou mais de três séculos para se 
impor como a língua majoritária no Brasil. Isso se deu no final do século XVII e sobretudo 
durante o século XVIII, por causa da descoberta do ouro em Minas Gerais, o que fez confluir 
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para aquela área muitas pessoas, falantes de muitas línguas, incluindo meio milhão de 
portugueses que vieram tentar fazer fortuna com o ouro e as pedras preciosas. Durante a 
maior parte do período colonial, as línguas mais usadas eram as chamadas “línguas gerais”, de 
base indígena, tupi no litoral sudeste e tupinambá na Amazônia. Mesmo os filhos dos 
portugueses, geralmente mestiços, só falavam as línguas indígenas. Nossos mais importantes 
linguistas mostram que o português brasileiro só passou a ter uma gramática própria, 
característica, a partir do século XIX, quando se firmaram na nossa língua uma série de 
mudanças importantes, ocorridas principalmente graças à contribuição dos falantes de 
línguas africanas, os milhões de seres humanos escravizados que foram sequestrados de suas 
terras natais e trazidos para o Brasil, ao longo de mais de 300 anos. Essas pessoas tiveram de 
aprender o português de forma irregular e assistemática, fazendo surgir um português que 
podemos chamar de afro-brasileiro e que apresenta uma série de influências das principais 
línguas africanas trazidas para cá, sobretudo as do grupo banto. Como um dos países mais 
desiguais do planeta, o Brasil também apresenta um panorama sociolinguístico marcado pela 
desigualdade. É o que o linguista Dante Lucchesi mostrou em seu livro Língua e sociedade 
partidas: a polarização sociolinguística do Brasil, publicado em 2015, e que ganhou agora há 
pouco mais prestigioso prêmio literário do país, o Jabuti. Temos uma reduzida camada urbana 
com amplo acesso à renda e aos bens culturais e, por isso, conhecedora das normas 
prestigiadas de falar, e uma imensa maioria da população sem acesso à cultura letrada e 
falante de normas que sofrem profundo estigma social. 

O que é que impõe a norma culta brasileira? As reminiscências da antiga colonização ou novos 
poderes políticos da própria nação? 

Temos que definir primeiro o que se entende por “norma culta”. Para os pesquisadores 
brasileiros, “norma culta” é um conjunto de variedades autênticas, empiricamente coletáveis, 
usadas pelos falantes urbanos mais letrados. Em contraposição a ela existe o que chamamos 
de “norma-padrão”, modelo idealizado de língua, anacrônico, inspirado nos usos literários 
portugueses do passado. Entre a norma culta real e a norma-padrão tradicional existe um 
abismo largo e fundo. Até mesmo os falantes urbanos mais letrados apresentam em sua fala (e 
até em sua escrita, como venho mostrando em diversos trabalhos) usos que não obedecem ao 
que está previsto no padrão. Nós, linguistas, temos reivindicado um redesenho do padrão, 
para que ele se aproxime mais da norma culta real, para que se deixe de considerar como 
“erros” usos que estão entre nós há mais de século e meio, presentes até em nossos melhores 
escritores, e que se permita a convivência tranquila entre a norma urbana culta verdadeira e o 
padrão clássico. Não substituir uma coisa pela outra, mas aceitar sem problemas as formas 
alternativas já devidamente implantadas nos usos urbanos mais letrados. 

Qual é o poder das mídias em geral e da televisão em particular na divulgação de uma norma 
linguística no Brasil? 

Os grandes meios de comunicação no Brasil de hoje representam o que existe de mais 
conservador, elitista e reacionário no espectro ideológico. Todas as grandes empresas, a 
começar pela todo-poderosa Rede Globo de televisão, que surgiram durante a ditadura militar 
(1964-1985) e a apoiaram alegremente, fizeram pesada propaganda contra o governo da 
presidenta eleita Dilma Rousseff e patrocinaram abertamente o golpe de Estado promovido 
pelas forças mais retrógradas do país. Políticos notoriamente corruptos, criminosos 
comprovados, defensores de ideais fascistoides, assaltaram o poder e agora tentam 
desmontar todos os programas sociais que foram criados nos últimos treze anos pelos 
governos reformistas de Lula e de Dilma. Essa característica reacionária da grande mídia 
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brasileira também se verifica em sua postura com relação à língua. Todas as grandes 
empresas midiáticas têm seus “manuais de redação”, que são mais conservadores e rígidos do 
que as boas gramáticas produzidas pelos nossos filólogos mais renomados. No entanto, existe 
uma grande distância entre o discurso e a prática. A defesa de um padrão linguístico 
anacrônico não se comprova na prática textual dos próprios jornalistas que, premidos pela 
urgência, deixam entrar em seus textos as principais características do português brasileiro 
culto contemporâneo. Eu tenho um grande banco de dados só com exemplos de como os 
jornalistas não respeitam as regras gramaticais que supostamente deveriam seguir, conforme 
aparecem nos manuais de redação. É o antigo provérbio: “façam o que eu digo, não o que eu 
faço”. Uma das minhas principais diversões é justamente ver, em textos que tentam “defender 
a língua”, usos linguísticos que a gramática normativa condena! 

O que nasce antes, o homem ou a língua? É cada homem sujeito ao poder da própria língua e à 
forma mentis que essa lhe confere, ou é o indivíduo que modela a língua segundo as próprias 
necessidades? 

Essas são questões que intrigam os pensadores desde que o mundo é mundo. Já na Grécia 
clássica, os filósofos da linguagem debatiam se as palavras vêm da “natureza” ou da 
“convenção”. Os desenvolvimentos mais recentes da linguística sociocognitiva têm mostrado 
que existe uma interação profunda, um entremeado complexo, entre linguagem, cognição e 
cultura, de modo que é praticamente impossível separar uma coisa da outra. A tese clássica do 
“relativismo linguístico”, dos anos 1950-60, foi abandonada porque apresentava uma série de 
deficiências teóricas, mas ela tem sido retomada e reelaborada por muitos pesquisadores, que 
têm mostrado de que forma a língua que falamos pode, sim, influenciar em certa medida a 
nossa visão do mundo. 

A linguística é uma disciplina que se repropõe a reter por meio de regras científicas um 
organismo vivo e humano como a língua, coisa que soa absurda ao ouvido de quem não pertence 
ao campo. Em que consiste fazer pesquisa nesse âmbito? 

A linguística lida com um objeto muito particular, que é a língua ou, mais amplamente a 
linguagem humana em todas as suas manifestações. A lingua(gem) está de tal modo 
impregnada em nós, faz parte tão profundamente do nosso ser físico, psíquico e social, que a 
grande maioria das pessoas nem se detém para refletir sobre essa faculdade impressionante 
que a natureza nos deu. Somos seres feitos de carne, osso e linguagem. Vivemos tão 
mergulhados na linguagem quanto o peixe na água, é impossível ser humano sem ser na 
linguagem. Uma das maiores dificuldades dos linguistas é precisamente mostrar que a 
lingua(gem) é objeto de investigação científica, que ela pode ser descrita, explicada, teorizada 
etc. A linguística científica sofre a concorrência desleal da tradição gramatical, uma doutrina 
que tem mais de 2.500 anos, mais velha que o próprio cristianismo. Quando pensam em 
língua, as pessoas em sua grande maioria logo se referem àquilo que aprenderam na escola, às 
regras do “certo” e do “errado”, ao “bonito” e ao “feio”, às línguas “primitivas” e “avançadas”, e 
outros conceitos que não fazem o menor sentido do ponto de vista da ciência contemporânea. 
Mostrar que a língua pode ser vista sob outros ângulos, que todas as manifestações da 
linguagem têm razão de ser e merecem ser estudadas é um desafio para os linguistas. 

Mais especificamente: a sociolinguística é uma matéria ainda jovem, definida por um estatuto 
controverso. Qual a importância dessa ciência em relação à pesquisa linguística? 
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A sociolinguística tenta explicar os fenômenos da língua correlacionando-os aos fenômenos 
sociais. Se as sociedades humanas, todas, são estratificadas, se apresentam diferenças de 
classe, de distribuição social do trabalho atribuído a homens e a mulheres, diferenças de 
faixas etárias, de etnias, de níveis de escolarização formal etc. etc. etc., todas essas diferenças 
devem estar refletidas também nos usos que as pessoas fazem da língua. E de fato estão. A 
sociolinguística veio provar, graças à coleta empírica da língua em uso autêntico, que todas as 
variedades têm uma razão de ser, que as pessoas que falam “x” em lugar de “y” não estão 
“errando”, mas simplesmente seguindo uma gramática diferente. É impossível falar sem 
seguir regras. Toda língua é um conjunto de variedades: língua é um termo coletivo, uma 
palavra única para designar uma constelação de “sub”-línguas, que são as variedades 
sociolinguísticas. O que provoca certa reação negativa ao trabalho dos sociolinguistas é 
justamente a defesa que nós fazemos de que não tem cabimento atribuir rótulos pejorativos 
às variedades usadas pelas classes sociais menos prestigiadas, menos escolarizadas, mais 
pobres etc. As elites urbanas letradas se recusam a admitir que seu modo de falar não é o 
único “certo”, por isso é tão frequente, sobretudo na mídia conservadora, o ataque ao discurso 
da sociolinguística. Outra contribuição fundamental da sociolinguística está da demonstração 
de que é justamente na variação dos usos que está o germe da mudança: as formas variantes, 
alternativas, de dizer a mesma coisa são prenúncios de uma possível mudança futura. 

O senhor é professor universitário e os seus interesses compreendem também o ensino do 
português no Brasil. A partir da análise das inclinações dos seus alunos, que comportam a 
esperança do futuro da nação, pode nos dar um prognóstico sobre esse futuro? A norma 
linguística continuará a ditar leis e preconceitos sociais? Ou haverá uma abertura do sistema às 
tendências da língua falada? 

Neste exato momento é difícil responder. Com a eleição e a reeleição do presidente Lula, 
usuário de uma variedade linguística muito distante da norma urbana culta prestigiada, 
tivemos um avanço na apreciação da variação linguística, ainda mais que, durante seus 
governos, dezenas de milhões de famílias pobres saíram da pobreza e ingressaram nas 
camadas médias, tiveram acesso ao consumo, aos bens culturais e, sobretudo, à educação. 
Nunca antes na história do Brasil tantas pessoas vindas de famílias humildes puderam 
ingressar nas universidades. Isso decerto vem provocando uma mudança na paisagem 
linguística brasileira, com muitos usos até há pouco tempo considerados “feios” e “errados” 
admitidos agora em ambientes até então fechados para eles. Como esse governo golpista 
encabeçado pelo supra-sumo do crime organizado não tem condições de permanecer no 
poder por muito tempo, a não ser que queira destruir completamente a nossa sociedade, 
acredito que em breve esse movimento de ascensão das variedades populares vai ser 
retomado, até porque essas mudanças são mesmo inevitáveis em qualquer língua humana 
viva. 
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