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A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi 

feita para dizer. 

 

 

“Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas 

fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a 

roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no 

novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, 

duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando a 

água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais 

uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. 

Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa 

lavada na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever 

devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar 

como ouro falso; a palavra foi feita para dizer.”  

    

  [Graciliano Ramos, em entrevista concedida em 1948] 





http://www.youtube.com/watch?v=Sp3NnkpBqJc  

Tonico e Tinoco 

http://www.youtube.com/watch?v=Sp3NnkpBqJc


http://www.youtube.com/watch?v=akZY0-6Rs0A 

Criolo 

http://www.youtube.com/watch?v=akZY0-6Rs0A
http://www.youtube.com/watch?v=akZY0-6Rs0A
http://www.youtube.com/watch?v=akZY0-6Rs0A
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Biografia e algumas obras 
 

- Início da carreira de escritor em 1988 quando recebeu o IV Prêmio Bienal Nestlé de 
Literatura pelo livro de contos A Invenção das Horas (Ed. Scipione). Publicou outros livros 
voltados para o público infanto-juvenil, tendo alguns de seus livros, recebido classificação 
de “Altamente Recomendável” pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. 
- A Língua de Eulália (Ed. Contexto, 1997) – o primeiro trabalho na linha crítica da língua 
portuguesa nos moldes tradicionais. 
- Preconceito Linguístico: o que é, como se faz (Ed. Loyola, 1999). 
- Tese de doutorado: Dramática da língua portuguesa (Ed. Loyola, 2000). 
- Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa (Parábola Editorial, 2001). 
- A Norma Oculta: Língua & Poder na Sociedade Brasileira (Parábola Editorial, 2003). 
- Foi coordenador-adjunto da avaliação dos livros didáticos de português para o ensino 
médio (PNLEM) no ano de 2004. 
- Atuou no PNLD-Dicionários (2005) e o PNLD (2008) (5a a 8a séries). 
-Nada na língua é por acaso: uma pedagogia da variação linguística (Parábola  
Editorial, 2007). 

- Marcos Bagno é tradutor, escritor e linguista. 
- Doutor em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de 
São Paulo (USP). 
- Nasceu em Cataguases (MG) em 21/08/1961. 
- Viveu em Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e, em 1994 
foi para a capital de São Paulo, onde viveu até 2002. Foi para 
Brasília como professor do Instituto de Letras da Universidade de 
Brasília (UNB). Atuou no Departamento de Linguística, Português 
e Línguas Clássicas da UNB. Em 2009 se transferiu para o 
Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução. 
 



Importante saber 
 
- Bagno substituiu o termo “norma culta” por outros como, por 

exemplo, norma-padrão. 
- Modelo idealizado de língua “certa”. 
- Modo de falar e escrever de brasileiros urbanos, letrados e de 

status socioeconômico elevado. 
- Análise da realidade sociolinguística sob três focos: 
* o da norma padrão; 
* o conjunto das variedades prestigiadas; 
* o conjunto das variedades estigmatizadas. 
- Norma padrão não é um modo de falar autêntico. Ex.: 

Imperativo negativo na segunda pessoa do singular. 
     - Língua: a atividade linguística real dos falantes em suas 
interações sociais. 
     - Interpretações diferentes da intenção do autor. Então, 
apresenta: 
     * Inserção dos aprendizes na cultura letrada em que vivem. 
Critica, assim, “decorebas” e análises sintaxes e morfológicas.  
     * Todos os aprendizes devem ter acesso às variedades 
linguísticas urbanas de prestígio. Direito do cidadão. 



      * As variedades linguísticas urbanas de prestígio não 
correspondem integralmente às formas prescritas pelas gramáticas 
normativas. Grande número de regras obsoletas. 
      * Necessidade de se produzir uma nova gramática de referência 
do português brasileiro contemporâneo para substituir as gramáticas 
normativas. 
      * A prática da reflexão linguística é importante para a formação 
intelectual do cidadão. Estudo explícito da gramática, mas não com um 
fim em si mesmo. 
      * É importante considerar a variação linguística e que esta não 
ocorre somente nos meios rurais e menos escolarizados. 



Primeiras palavras 
 

- A obra é fruto de palestras ao longo de 1998. 
- Um dos fatores para o preconceito linguístico: confusão entre língua 
e gramática normativa. 
- “[...] ‘tratar da língua é tratar de um tema político’, já que também é 
tratar de seres humanos”. (BAGNO, 2005, p.9). 
- A língua está sempre em movimento. 
- A gramática normativa precisa ser revista. 
- O livro apresenta uma linguagem mais acessível. 
- Sobre a capa e contracapa do livro. 



O preconceito linguístico é poderoso pelo fato de ele ser 
“invisível” para a maioria das pessoas. 

Declaração Universal dos Direitos 
Linguísticos, patrocinada pela Unesco 

desde 1996:  

“[...] Todo país que se pretenda genuinamente democrático tem que 
estabelecer uma política linguística racional e transparente, voltada 

para o bem de todos os cidadãos. [...]” (BAGNO, 2009, p. 25) 



Mitologia do preconceito linguístico: 

     Mito nº 1 - “O português do Brasil apresenta uma unidade 
surpreendente”  
     * não reconhece a diversidade do português falado no Brasil; 
     * poucos tem acesso às formas prestigiadas de uso da língua: os 
sem-língua.   

Ministério da Educação em 1998 Parâmetros curriculares 
nacionais: 

     * A variação é constitutiva das línguas humanas, ocorrendo em 
todos os níveis. Ela sempre existiu e sempre existirá, 
independentemente de qualquer ação normativa. Assim, quando se 
fala em “Língua Portuguesa” está se falando de uma unidade que se 
constitui de muitas variedades. [...] A imagem de uma língua única, 
mais próxima da modalidade escrita da linguagem, subjacente às 
prescrições normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo 
dos programas de difusão da mídia sobre “o que se deve e o que não 
se deve falar e escrever”, não se sustenta na análise empírica dos usos 
da língua. (Ministério da Educação, Parâmetros curriculares  
nacionais, Língua Portuguesa, 5ª a 8ª séries, p. 29) 



     Mito nº 2 -  “Brasileiro não sabe português/Só em Portugal se fala 
bem português.”  

     * o brasileiro sabe português, sim: português brasileiro; 
     * por exemplo: o uso do pronome o/a, “eu o vi”, “eu a conheço”. 

     Mito nº 3 - “Português é muito difícil”  

     * regras de uma língua que não falamos; 
     * exemplo: a regência verbal:  
      - o professor ensina - “assisti ao filme”; 
      -  o aluno: continua falando “assisti o filme”; 
      - verbo assistir: não é verbo transitivo direto, não admite voz 
passiva; 
      - nas páginas dos jornais: esse mesmo verbo na voz passiva: “o 
jogo foi assistido por vinte mil pessoas”. 
    Mito nº 4 – “As pessoas sem instrução falam tudo errado” 

     * qualquer manifestação que não respeite o triângulo escola-
gramática-dicionário é considerada errada.  
     * Exemplo: a transformação de L em R nos encontros 
consonantais Cráudia, chicrete, praca, broco, pranta.  



Formação da norma-padrão da língua portuguesa: 



     É uma questão social e política: um preconceito social (A língua de 
Eulália). 

     * novelas da Rede Globo:  personagens nordestinos retratados de 
forma caricata 
     * Exemplo: 
        - a pronúncia do T no Sudeste: é tch seguida de um [i]: titia = 
tchitchia; 
        - zona rural nordestina pronuncia o OITO: oitchu; 
        - um fenômeno denominado pela Linguística por palatalização! 

     Mito nº 5 - “O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o 
Maranhão” 
     Visão determinista influenciada por uma tradição de subserviência 
em relação ao português de Portugal 
     - influenciada pelo fato de ser comum, na região o uso do pronome 
tu e de formas verbais clássicas em contraposição à reorganização do 
sistema pronominal, mas, não se percebe que na mesma região  
se há uma tradição em utilizar o pronome ti na forma de sujeito.   



     Mito nº 6 - “O correto é falar assim porque se escreve assim” 
     A supervalorização da língua escrita, combinada com o desprezo da 
língua falada, não leva em consideração que nenhuma língua é falada 
do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as 
pessoas falam a própria língua de modo idêntico. 

    Mito nº 7 - “É preciso saber gramática para falar e escrever bem“. 
    A ideia de que “a Gramática é instrumento fundamental para o 
domínio padrão culto da língua”, não permite visualizar que a norma 
culta existe independente da gramática.  
    Esse mito reforça a confusão histórica entre língua e gramática 
normativa. 

   Mito nº 8 - “O domínio da norma culta é um instrumento de 
ascensão social”. 
   Se este mito fosse verdadeiro, seriam os professores a ocupar o 
topo da pirâmide social, econômico e política do país. Faz-se 
necessário garantir meios para que todos os brasileiros  reconheçam a 
variação linguística, já que o mero domínio da norma culta não é 
garantia para a resolução de problemas sociais, mas se estiver 
alinhado aos bens culturais, ao acesso à necessidades básicas,  
à vida digna de cidadão merecedor de todo respeito,  
podemos acreditar na possibilidade de transformação da  
sociedade como um todo. 



O círculo vicioso do preconceito linguístico 

     - É composto por três elementos: gramática tradicional, métodos 
tradicionais de ensino, e os livros didáticos. 
     - Como se forma este círculo?  
     - A gramática tradicional inspira a prática de ensino, que por sua 
vez provoca o surgimento da indústria do livro didático, cujos autores 
recorrem à gramática normativa. 
     - Apesar de continuar firme e forte, podemos observar algumas 
mudanças significativas que estimulam uma postura menos dogmática 
e preconceituosa. 
     - Um quarto elemento: “comandos paragramaticais”. 
     - Arsenal de livros, manuais de redação de empresas jornalísticas, 
programas de rádio e televisão, colunas de jornais e revistas, 
“consultórios gramaticais”, etc. 
     - Essas manifestações só fazem perpetuar as velhas noções de que 
“brasileiro não sabe falar português” e de que “português é muito 
difícil”. 
     - Críticas à grandes perpetuadores do preconceito linguístico. 
     - Napoleão Mendes de Almeida. 
     - Luiz Antônio Sacconi. 
     - Josué Machado. 



A desconstrução do preconceito linguístico 

Subvertendo o preconceito 
 
     - Reconhecer que o preconceito existe e para que ele deixe de 
existir será necessária uma transformação radical da sociedade. 
     - Podemos praticar pequenos atos subversivos para combater o 
preconceito: 
     1º. Atuar como cientista e investigador, produzindo o próprio 
conhecimento linguístico teórico e prático rompendo com o ato de 
reproduzir e repetir uma doutrina gramatical contraditória e 
incoerente; 
     2º. Ensinar o que é exigido pela sociedade, mas de forma crítica,  
esclarecendo aos alunos que esse conhecimento não é tudo e que há 
muito mais a saber à respeito da língua; 
     3º. Mostrar aos que exigem, que a ciência da linguagem, assim 
como as outras ciências, evolui. E que os PCNs, já sinalizam novas 
maneiras de ensinar. 



     4º. Assumir uma nova postura, usando como matéria de reflexão 
DEZ CISÕES, é conscientizar-se que: 
 
 
     1) Todo falante nativo de uma língua é um usuário competente 
dela. 
 
     2) Não existe erro de português, existem diferenças de uso ou 
alternativas de uso em relação à regra única proposta pela gramática 
normativa. 
 
     3) Erro de ortografia não é erro de português. Línguas sem escrita 
não deixam de ter gramática. 
 
     4) Tudo que a Gramática Tradicional chama de erro na verdade é 
um fenômeno com explicação científica demonstrável. 
 
     5) Toda língua muda e varia. O que é visto como erro hoje pode 
não ser no futuro. 



     6) A língua portuguesa não vai bem, nem mal, simplesmente 
segue, evoluindo, transforma-se e não pode ser detida, como um rio. 
 
     7) Respeitar a variedade linguística de todas as pessoas, o que 
equivale à respeitar a pessoa como ser humano, em sua integridade 
física e espiritual, porque: 
 
     8) Somos a língua que falamos, ela nos constitui, molda nosso 
modo de ver e este modo de ver modifica a língua que falamos. 
 
     9) A língua está em tudo e tudo está na língua, por isso o 
professor de português é professor de TUDO. 
 
     10) Ensinar bem é ensinar para o bem. É acrescentar e não 
suprimir, elevar a autoestima do indivíduo e não rebaixá-lo. 



O preconceito contra a linguística e os linguistas 

     * Uma religião mais velha que o cristianismo 
     * Português ortodoxo? Que língua é essa? 
     * Devaneios de idiotas e ociosos 
     * A quem interessa calar os linguistas? 

Uma religião mais velha que o cristianismo 

     * Doutrina gramatical tradicional – século III A.C 
  - Incólume pela revolução científica do séc. XVI 
  - Imobilização do tempo, apagamento das condições sociais e 
históricas 
  - Elemento de dominação de uma parcela da sociedade sobre as 
demais 
  - Ideal de pureza e virtude, falada e escrita pelos “puros e 
virtuosos” 

     * Linguística moderna – final do século XIX 
         - Objeto passível de ser analisado e interpretado segundo 
métodos e critérios científicos 

   - Desprezada pelos comandos paragramaticais  
* Revistas, jornais, programas de rádio e tv 

 



Críticas 

     * A língua não está em crise e sim a escola 
     * Ignorância científica ou desonestidade intelectual sustentada no 
preconceito social 
     * A atividade dos linguistas brasileiros vem sofrendo ataques 
grosseiros por parte de autointitulados “filósofos” que representam, na 
verdade, a reação mais conservadora contra qualquer tentativa de 
democratização do saber e da sociedade  

Português ortodoxo? Que língua é essa? 

     * Napoleão Mendes de Almeida  
   - Gramático autoritário, conservador e intolerante 
   - Seus textos gotejam preconceitos sociais, raciais e linguísticos 

     * Pasquale Cipro Neto 
        - “Uma coisa, porém, é incontestável: quem quiser estudar o 
português ortodoxo — para prestar concurso público, advogar, exercer 
a magistratura ou carreira diplomática — certamente precisará 
consultar a obra de Napoleão“ 
     * Ortodoxia 

  - Dogma, intolerância, inflexibilidade 
     * Heresia 

  - Pecado, excomunhão, castigo 



Devaneios de idiotas e ociosos 

     * Pasquale Cipro Neto 
        - Folha de S. Paulo 1994-2000 - A palavra linguista vem sempre 
acompanhada de nota depreciativa 
     * Evanildo Bechara 
        - O mais importante gramático vivo e membro da ABL 
        - A função da escola é falar “melhor e com os melhores” 
     * O papel do linguista como investigador de todos os fenômenos 
da língua e não só como caçador de erros e juiz do uso 
     * Preconceito contra todos os linguistas 
 

A quem interessa calar os linguistas? 

     * Projeto de lei do deputado Aldo Rebelo, 1999 
        - ABL – centro maior de cultivo da língua portuguesa no Brasil 
        - Guardiã dos elementos constitutivos da língua portuguesa 
usada no Brasil 
        - 40 x 170 milhões 
        - Napoleão Mendes de Almeida -> Pasquale Cipro Neto -> Aldo 
Rebelo -> Napoleão 



     * Por que o discurso gramatical tradicional obtém tanta defesa? 
     * Que ameaça ao tipo de sociedade em que vivemos representa a 
democratização do saber linguístico? 
     * A quem interessa defender o “português ortodoxo” de uns 
pouquíssimos “melhores” contra a suposta “heresia gramatical” de 
muitos milhões de outros? 



     - reprodução do preconceito linguístico: “O que esses acadêmicos 
preconizam é que os ignorantes continuem a sê-lo” 
     - Argumentos de Marcos Bagno;  
     - Veja na contramão da História;   
     - PCN de português; 
     - “[...] vitória da construção ‘eu custo a crer que’...” 
     - ensino da norma-padrão na escola brasileira;  

Carta de Marcos Bagno à revista Veja 

“O brasileiro tem dificuldade de se expressar corretamente” 




