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RESUMO 

 

As questões referentes ao português brasileiro (PB) têm alimentado um amplo debate sobre a 

língua que a maior parte de nós, brasileiros, falamos (Perini, 2010). O objetivo geral deste 

trabalho é, portanto, analisar instrumentos linguísticos que, ao afirmarem as características do 

PB, contribuem para a gramatização da língua: trata-se das três gramáticas voltadas ao estudo 

(e intituladas) do pb e de obras literárias selecionadas por seu êxito junto à crítica especializada 

– obras nas quais constatamos a presença marcante das características consideradas específicas 

do Vernáculo Geral Brasileiro (VGB). Com base na premissa, de abordagem funcionalista, de 

que os usos de uma língua determinam sua forma, pretende-se, pois, refletir sobre a 

materialidade do VGB como prática linguística de fato, socialmente constatada, e não apenas 

como objeto de estudo acadêmico. Nossa finalidade é contribuir para os estudos que apontam 

a necessidade de construção de um novo senso comum linguístico para o Brasil, que considere 

a autenticidade do PB. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gramatização. Português Brasileiro. Literatura. 

 

  



ABSTRACT 

 

Issues relating to the Brazilian Portuguese (PB) have fueled a broad debate on the language that 

most of us Brazilians speak. The aim of this study is therefore to analyze linguistic instruments 

that, in stating the characteristics of PB contribute to the language grammatization: these are the 

three grammars directed to study (and entitled) PB and literary works (books) selected by their 

success with the critics - works in which we see the remarkable presence of characteristics 

considered specific Brazilian General Vernacular (VGB). Based on the premise, the functionalist 

approach that uses a language determine its shape, is intended to reflect on the materiality of 

the VGB as linguistic practice in fact, found socially, not just as an academic object of study. 

Our purpose is to contribute to the studies that point to the need of building a new language 

common sense for Brazil to consider the authenticity of the PB. 

 

KEYWORDS: Grammatization. Brazilian Portuguese. Literature.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Os meus versos 

Rasga estes versos que eu te fiz, amor! 

Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento, 

Que a cinza os cubra, que os arraste o vento, 

Que a tempestade os leve aonde for! 

Rasga-os na mente, se os souberes de cor, 

Que volte ao nada o nada de um momento! 

Julguei-me grande pelo sentimento, 
E pelo orgulho ainda sou maior!... 

 

Tanto verso já disse o que eu sonhei! 

Tantos penaram já o que eu penei! 

Asas que passam, todo o mundo as sente... 

 

Rasga os meus versos...Pobre endoidecida! 

Como se um grande amor cá nesta vida 

não fosse o mesmo amor de toda a gente!... 

(Florbela Espanca, 1999.)1 

 

A língua que falamos quase sempre nos inspira dois tipos básicos de percepção: 

uma mais duradoura, conquanto na maior parte do tempo inconsciente ou não refletida – 

algo como a sensação de uma “presença costumeira”, essa que se sente de verdade na 

ausência (a ausência de uma presença ou a presença de uma ausência, quase sempre); 

outra que, seja pontual, seja igualmente constante, tem como principal característica o 

fato de ser contundente e na maior parte das vezes provocada – interna ou externamente 

provocada. 

Em outras palavras, pode-se dizer que: 1) ou não refletimos sobre o fato da 

linguagem e sobre a língua que falamos, de modo que o uso que dela fazemos ao longo 

da vida se mostra basicamente funcional (mais ou menos funcional, mais ou menos 

satisfatório ou eficiente, é verdade, mas, ainda assim, funcional, no sentido de ter, esse 

uso – a fala, nas interações sociais –, uma função prática ou um cunho específico, em que 

se atende plenamente – ou não – às necessidades do momento, funcionando a contento – 

ou nem tanto assim – do falante), ou, 2) tendo, de alguma forma, sido “despertados” para 

a questão da linguagem e de seu funcionamento, sentimo-nos incomodados por ela, de 

modo que a inércia da troca social habitual é comprometida, tornando necessária a 

participação de uma força externa que a restabeleça.2 Por conseguinte, essa força pode 

ser paralisadora (“atritos” sociais inúmeros e apreciações de ordem pessoal, que podem 

                                                             
1 ESPANCA, Florbela. A mensageira das violetas: antologia. Seleção e edição de Sergio Faraco. 

Porto Alegre: L&PM, 1999. (Pocket). 
2 “Inércia”, aqui, entendida prioritariamente como “resistência à mudança”, essa tendência humana 

a opor-se, a negar-se ao “desconhecido”, ao novo – portanto, ao inevitável. Enfim, a inércia responsável 

pela manutenção do “equilíbrio instável” que caracteriza as relações em sociedade. 
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gerar insegurança linguística) ou propulsora, motivadora, quando, então, procuramos 

compreender a língua, buscamos entendê-la com mais profundidade e, não raro, ansiamos 

por dominá-la – seja científica, seja artisticamente. 

Antes de tudo, falamos porque é da natureza humana falar; porque tendemos a 

revelar nossa identidade individual e social, na ânsia por participarmos do mundo; enfim, 

porque somos feitos para o aprendizado e a construção do social. Afinal, ao nascermos, 

somos inseridos em um mundo que é, todo ele, linguagens, símbolos, sinais e trocas – 

interação. Todavia, para além da interação indispensável, há momentos na vida em que 

certos questionamentos se apresentam – espontânea, voluntária, ou impositivamente: O 

que falar? Como falar? Por que falar? Para que falar? E isso envolve a linguagem como 

início, meio e fim – de si mesma e de tudo o mais no mundo do homem, esse ser social 

por natureza.  

Seria possível dizer, grosso modo, que teriam relação direta com essas duas 

percepções básicas sobre as quais falamos os três tipos de saber que colocamos em prática 

ao refletirmos – ou não – sobre a linguagem, e que os estudiosos da língua chamam de 

saber linguístico, saber epilinguístico3 e saber metalinguístico. Em resumo, esses três 

saberes participam do círculo virtuoso da linguagem: o saber linguístico se estrutura, ao 

longo de um contínuo de amadurecimento individual no convívio em sociedade 

(historicidade), em conhecimento epilinguístico e, a posteriori, em certos casos, em 

conhecimento metalinguístico, sobre os quais nos falam, por exemplo, João Wanderley 

Geraldi (1997) e Carlos Franchi (2006). 

Assim é que, ao falarmos, de forma natural colocamos em ação o sistema da língua 

materna, por meio da técnica que, de forma não refletida ou pré-reflexiva, aprendemos na 

prática social, no convívio com quem, anterior a nós, já a domina. Pois que somos seres 

sociais dotados do saber linguístico que herdamos do passado, construímos perenemente 

no presente e legaremos, amanhã, à posteridade. 

Desse modo é que se pode dizer que o saber linguístico tem uma fonte individual 

e uma fonte histórica, cultural: o ato cognitivo é a sua manifestação individual, seu 

produto interno, que se efetiva, que ganha materialidade e lugar, no texto, nos discursos 

matizados da vida em certa sociedade. Da mesma forma se dá com os saberes 

                                                             
3 O saber epilinguístico é “o saber inconsciente da própria língua e da natureza da linguagem”, que 

todo locutor possui, segundo Antoine Culioli, linguista francês a quem devemos a noção e o termo. 

Portanto, a atividade epilinguística é a “atividade metalinguística não consciente”. (Nota de Auroux na 

página 17 de sua obra de 2009.) 
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epilinguístico e metalinguístico, nos quais tomam corpo, invariavelmente, os efeitos 

reflexivos da sociedade que fala. Porque a língua que se fala/usa é uma língua 

determinada, em um período de tempo determinado – tempo este que, tomado em seu 

sentido amplo, é sempre politicamente estruturado e historicamente percebido – ou 

historicamente construído, como se deseje refletir. 

Por “historicamente” entenda-se, antes de tudo, uma observação a posteriori, uma 

consciência que é comumente mais alargada com o distanciamento, uma vez que somos 

– todos nós, mesmo o mais politizado, crítico e lúcido dos seres – contemporâneos de 

nosso tempo4 – uma dessas obviedades da letra que se mostram cada vez menos óbvias 

na análise aprofundada dos textos,5 nas entrelinhas, nos interdiscursos, nas ideologias, 

nos sensos comuns, nas autoimagens e nas representações... da vida humana.  

As escolhas que a prática social exige estimulam em nós, de muitos modos, 

questionamentos diversos, ou dificuldades, ou deslumbramentos, que reclamam 

resolução e sentido, os quais levam a outras e infindáveis tomadas de posição quanto a 

tudo o que fazemos – também, como não poderia deixar de ser, quanto ao ato de falar6 e 

a todas as demais atividades que orbitam ao redor dessa capacidade exclusivamente 

humana. E é também como forma de atender a alguns desses questionamentos 

inconscientes ou pré-reflexivos7 que desenvolvemos o saber epilinguístico: o somatório 

dos saberes (informações e registros) e das opiniões sobre a linguagem inerentes a todos 

os falantes; os hábitos e as concepções relacionados com a língua e a fala, que adquirimos 

e transformamos ao longo da existência, mesmo sem o saber (e ainda mais quando o 

sabemos). 

No entanto, como muitas de nossas convicções e ideias são elaboradas a partir de 

nosso conhecimento de mundo (tomado individual e coletivamente – senso comum), 

conhecimento esse que nem sempre satisfaz a curiosidade e a sede de saber próprias do 

                                                             
4 “Todo ser humano sempre viveu na época contemporânea, sem exceção.” Frase dita pelo filósofo 

Mario Sérgio Cortella, em entrevista publicada na Revista Vox Otorrino. Disponível em: 

http://issuu.com/aborl/docs/vox141/8 
5 Neste estudo, entendemos “texto”, sempre, em seu sentido mais amplo. Textos como 

materialidades dos discursos vários do ser humano no mundo e do mundo no/do ser humano. Pois que o 

mundo, como cenário e construção da vida humana, também discursa.   
6 Entendemos que falar é sempre um ato, uma ação. Mesmo quando são o silêncio e a inatividade 

que “falam” – portanto, que “comunicam”, que “expressam” um pensamento.  
7 “Como pode um questionamento ser inconsciente ou pré-reflexivo?” seria, nesse ponto, uma 

indagação bastante lógica. Seriam tais questionamentos, a nosso ver, imposições da existência em 

sociedade, a reclamar/exigir atitudes, escolhas, posicionamentos nos mais variados níveis de interação – 

de exigência e/ou repercussão mais ou menos pessoal, mais ou menos coletiva. De forma que o caráter do 

indivíduo é continuamente questionado, instado a manifestar-se.  
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ser humano, frequentemente se buscam meios científicos de compreender e de justificar 

essas nossas concepções – de justificar, enfim, nossas justificativas. É quando se fala, 

então, em conhecimento metalinguístico, em que a análise científica – com suas práticas 

teórico-metodológicas, com sua investigação rigorosa – se volta ao estudo da linguagem, 

e que é o propósito maior sobretudo de linguistas, gramáticos e dicionaristas. 

Logo, como dito anteriormente, as justificativas, as explicações ou os motivos das 

ações e das concepções humanas surgem, a princípio, como efeito das impressões dos 

sentidos e das práticas cotidianas – individual, social e universalmente consideradas. O 

caminho que leva do saber geral ao conhecimento científico é percorrido por meio do 

esforço impulsionado pela vontade e pela ambição do ser humano. Afinal, caminhamos 

“através dos campos da ciência, como andantes no tempo e conhecimento, arquivando 

noções e experimentos, tentando reconstruir uma visão global”. (MOSCOVICI, 2007, p. 

322.) 

Os versos de Florbela Espanca, que iniciam este trabalho, são exemplo, também, 

do saber epilinguístico, este que por vezes atua na busca da melhor palavra, da expressão 

mais fiel do sentimento, ou da forma mais simples e direta de comunicação, e é capaz de 

libertar a “alma literária”, materializando a criatividade humana.8 Esse saber que, mesmo 

sem o saber exatamente, com frequência busca uma linguagem que, ao revelar-se, revele 

o ser humano. Ao representarem em palavras a inspiração e a inquietude da poetisa 

portuguesa no tocante à valoração humana e da própria linguagem, essas estrofes 

encontram acolhimento na alma de quem as lê. Porque estamos todos inseridos no mesmo 

sistema universal formado pela linguagem, utilizando técnicas históricas, sociais, 

nacionais ou supranacionais, locais ou globalizadas, para a construção do pensamento e 

a transmissão da mensagem.  

No entanto, quando o assunto é o gênero humano, as possibilidades são infinitas: 

as variedades são incontáveis e contínuas, na vida que cada indivíduo de cada povo, como 

pluralidade, lê, significa e ressignifica, e também na leitura que cada povo, como unidade, 

                                                             
8 Quando dizemos isso sobre os versos de Florbela Espanca, assumimos uma espécie de forma 

“idealizada de epilinguagem na escrita”, quando não haveria consciência de como os versos e as rimas se 

formam, por exemplo. Não estamos dizendo que seja esse o caso de Florbela, como de fato não o é. Um 

exemplo disso que desejamos referir nos é dado por Auroux (2009) ao falar sobre os dogons e sua fala 

poética: “Seu saber metalinguístico lhes permite apenas dizer que ela tem ‘mais óleo’ que a outra, mas não 

explicar como fazer uma estrofe ou um refrão, cujos domínios permanecem no campo epilinguístico.” (p. 

21). Logo, independentemente de uma obra escrita ou não, impressa ou não, nesse tipo de menção 

atentamos para o fato de um saber cujo domínio (saber fazer) está no campo da inconsciência, da expressão 

irrefletida de emoções... Sobre os dogons, povo que habita regiões remotas da África Ocidental, falaremos 

novamente em outro ponto deste estudo, mais adiante.  
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faz de si mesmo e dos demais homens no mundo. Como é constituído de alteridade e de 

empatia, todo sentir é, ao mesmo tempo, universal e individual – o mesmo e o diferente, 

o singular e o plural, o certo e o duvidoso em comunhão. Importa, nesse sentido, que as 

variedades culturais – e, consequentemente, linguísticas – possam manifestar-se 

livremente, ganhem reconhecimento e palavras, e que essas palavras sejam sempre mais 

ouvidas, lidas, compreendidas, respeitadas – aceitas ou não, admiradas ou não. Afinal, 

somos todos como todo o mundo, como todos os outros, de ontem, de hoje e de amanhã 

– nenhuma prerrogativa, nenhum privilégio, nenhum bem nem nenhum mal que sejam de 

um só. Do que surge, por exemplo, essa ironia do “estudante de chinês”, personagem de 

Bernardo Carvalho: 

É impossível saber o que se passa na cabeça dos outros, ainda mais quando, 

para exprimir o que estão pensando, em vez de atos e gestos, insistem em falar 
em chinês. Mas é possível imaginar que, entre duas pessoas falando línguas 

completamente diferentes, como o chinês e o português, algum tipo de 

entendimento, para além das palavras, permita viver, se não uma história 

comum, pelo menos alguma forma de mal-entendido. Os mal-entendidos não 

deixam de ser uma forma de comunicação. (2013, p. 160.) 
 

E uma vez que a linguagem é constituinte sine qua non da natureza humana, parte 

essencial da riqueza do mundo, representada nas línguas várias – mais de sete mil, 

segundo dados do Ethnologue9 deste ano de 2015 –, imprescindível que se lute pela 

sobrevivência, pela valorização e pelo respeito desse patrimônio cultural imaterial, que é 

a pluralidade linguística. E nessa questão, é imprudente, para dizer o mínimo, ignorar 

também as variedades das línguas do mundo – em nosso caso, o que nos interessa de fato, 

neste estudo, o português falado no Brasil, “voz” de mais de 190 milhões de indivíduos 

(considerando os falantes brasileiros, no Brasil), segundo dados do censo demográfico de 

2010.10 

O que se pretende neste trabalho, portanto, é participar do coro das vozes que cada 

vez mais se organizam para legitimar a língua dos brasileiros. Trata-se de um propósito 

que, independentemente das discussões acerca da genealogia ou da evolução histórica do 

português no Brasil, busca contribuir para uma conscientização mais efetiva da realidade 

                                                             
9 Ethnologue: Languages of the World é uma obra de referência abrangente, responsável por 

catalogar todas as línguas vivas conhecidas do mundo, desde 1951. Fundado por Richard S. Pittman, é 

considerado a fonte de informação mais completa do gênero. Sua 18ª edição, de 2015, traz a catalogação 

de 7.102 línguas, divididas nas áreas geográficas: África, Américas, Ásia, Europa e ilhas do Pacífico. Em: 

https://www.ethnologue.com/about 
10 Em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm: “Os 

primeiros resultados definitivos, divulgados em novembro de 2010, apontaram uma população formada por 

190.732.694 pessoas.” 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm
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nacional (em todos os âmbitos nos quais o histórico, o político-institucional, o econômico, 

o social e o cultural e o linguístico se cruzam), procurando extirpar o autopreconceito e a 

autocomiseração de uma nação ainda jovem. Consideramos importante trabalhar para 

aproximar nosso conhecimento metalinguístico de nosso saber epilinguístico, isto é, da 

expressão, da fala mais natural dos brasileiros, buscando incentivar a curiosidade e o 

interesse linguístico, em prol de fazer prosperar a ciência da língua materna da maior 

parte dos brasileiros. 

Afinal, a língua que falamos é nossa, é dinâmica, e, por conseguinte, é múltipla 

em sua “unidade”, como revelam claramente estas palavras de Mário Perini: 

...apesar dos professores, dos gramáticos, da Academia e do Ministério, a 

língua portuguesa do Brasil, tanto falada quanto escrita, vem incorporando 

elementos chamados “populares” (ou outras designações menos respeitosas) 

em boa quantidade. Alguns gostam, outros não; o que não faz a menor 

diferença para a língua, que, como tudo o mais, continua mudando com o 

tempo. (PERINI, 2004, p. 19. Grifo nosso.) 

 

Neste trabalho, partimos da análise das três gramáticas dedicadas ao estudo (e 

intituladas) do PB para, desenvolvendo uma reflexão acerca da afirmação do vernáculo 

geral brasileiro (VGB)11 em romances e contos literários, buscarmos as "marcas" da 

gramatização do PB pela/na literatura brasileira contemporânea. Tais gramáticas, na 

ordem cronológica de suas edições, são: a Gramática do português brasileiro (GPB), de 

Mário Alberto Perini (São Paulo: Parábola Editorial, 2010); a Nova gramática do 

português brasileiro (NGPB), de Ataliba Teixeira de Castilho (São Paulo: Contexto, 2010; 

segunda impressão em 201212), e a Gramática Pedagógica do Português Brasileiro 

(GPPB), de Marcos Bagno (São Paulo: Parábola Editorial, 2012). As obras literárias 

selecionadas, por sua vez, são: Barba ensopada de sangue (2012), do autor Daniel Galera; 

Reprodução (2013), de Bernardo Carvalho; A maçã envenenada (2013), de Michel Laub, 

os três publicados pela Companhia das Letras, editora paulista, além de Amálgama 

(2013), de Rubem Fonseca, editado pela carioca Nova Fronteira. Consideramos que tais 

obras repertoriadas – tanto as gramáticas quanto as literárias, e não apenas as primeiras – 

funcionam como instrumentos linguísticos afirmadores do português brasileiro (PB). 

                                                             
11 Vernáculo Geral Brasileiro (VGB) é denominação que designa os usos linguísticos presentes em 

todas as variedades da língua, isto é, que são falados por todos os brasileiros, independentemente de 

aspectos regionais, sociais, culturais, de escolaridade, etc. Nas palavras de Bagno: “O vernáculo, portanto, 

como termo técnico da sociolinguística, tem essas características: é falado, é espontâneo, é informal, é não 

monitorado.” (2011, p. 104.) 
12 Foi na obra impressa em 2012 que nos baseamos em nosso trabalho. Portanto, as citações dessa 

Gramática receberão o crédito da reimpressão, e não do ano do copyright do autor: 2010. 
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Aqui, importa destacar, assumimos a convicção de que os produtos culturais – em 

amplo sentido – também fazem a "gramática" de uma língua: é a sociedade que, com seus 

usos e costumes, “dita” as normas linguísticas.13 A observação do cotidiano educacional 

e cultural brasileiro deixa nítida uma materialidade histórico-linguística muito peculiar 

do Brasil, portanto, o VGB, falado e escrito, não pode ser ignorado: ele é vivo tanto nas 

falas cotidianas em sociedade e na mídia quanto nos instrumentos linguísticos acadêmicos 

e culturais, pois já está significativamente gramatizado.  Logo, com base nos estudos 

sociolinguísticos, analisaremos gramáticas e produtos culturais brasileiros, com o 

objetivo de verificar essa gramatização efetiva, real e crescente de nossas características 

linguísticas nacionais. 

O tema principal deste trabalho, portanto, é a gramatização do português 

brasileiro, avaliada nas instâncias acadêmica, literária e cultural como um todo.14A 

presente pesquisa se justifica por conferir ao português brasileiro – realidade não apenas 

acadêmica, mas de fato – a materialidade e o reconhecimento que lhe são devidos, além 

de poder servir de importante instrumento de orientação para o trabalho dos agentes 

culturais, no sentido de repensar os parâmetros para o uso da língua majoritária nacional. 

Como profissional do mercado editorial, pude comprovar, empiricamente, que, 

além das gramáticas e das obras literárias citadas, é possível listar outros e inúmeros 

livros, de todas as categorias – da autoajuda e dos didáticos aos romances literários 

ganhadores de prêmios nacionais e internacionais –, que também ratificam o VGB, a 

espinha dorsal do PB (BAGNO, 2012). Disso resultou o interesse neste estudo, reforçado 

pelo desejo de que a ciência da realidade linguística brasileira seja mais difundida, 

socializada, de modo que tanto os estudiosos quanto os amantes das letras possam 

contribuir para a construção de um novo paradigma, como produtores de um novo senso 

comum (MOSCOVICI, 2007), no qual não subsistam atitudes discriminatórias, 

sentimentos de inferioridade nem de insegurança linguística. 

A princípio, trabalharemos com a hipótese de que a situação linguística brasileira 

seria fruto sobretudo de nosso desconhecimento da história nacional, ou, melhor dizendo, 

da negação de nossa existência como sujeitos-históricos. Orlandi (2008) nos esclarece 

                                                             
13 Reflexão gramatical de acordo com a corrente funcionalista, em que “a pragmática é a moldura 

dentro da qual a semântica e a sintaxe devem ser estudadas. A semântica é dependente da pragmática, e as 

prioridades vão da pragmática para a sintaxe via semântica”. (DIK, 1978/1981: 4 apud CASTILHO, 2010, 

p. 66.) 
14 Acreditamos que a cultura, assim como a ideologia, está em tudo, nas causas e nos efeitos das 

ações humanas, de modo que sua citação explícita, aqui, faz-se necessária apenas por motivos didáticos e 

de clareza. 
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que o discurso colonial produziu em nós um sinal de nascença que faz com que o “ter 

sido colonizado deixe de ser uma marca histórica para significar uma essência” (p. 20), 

efeitos de sentido responsáveis por nos autopercebermos unicamente como sujeitos-

culturais, a-históricos: seres dotados de particularidades, singularidades ou peculiaridades 

culturais, apenas (p. 19). Acreditamos que tão somente o despertar das consciências, com 

a ampliação dos conhecimentos e das discussões linguísticas, por meio da alfabetização 

e da divulgação científica (nos termos propostos por Perini, 2010), possibilitará que se 

modifique esse quadro, no sentido de fazer ver a legitimidade do PB e de estimular a 

consequente tomada de posse de seus múltiplos recursos. 

A gramatização do português brasileiro responde, também, a uma política 

nacional que busca consolidar a posição do Brasil no mundo, sobre o que trataremos com 

mais detalhes no capítulo dedicado à política linguística para o português brasileiro.  

 

- Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é, portanto, demonstrar a existência de 

instrumentos linguísticos afirmadores das características do português brasileiro (PB) e 

observar como tal fato contribui para a gramatização da língua que a imensa maioria dos 

brasileiros fala – colaborando decisivamente, portanto, para sua autenticidade, seu reforço 

e sua legitimação.  

Quanto aos objetivos específicos, pretendemos: 

 Observar como os autores das três gramáticas analisadas neste estudo definem 

sua obra, apresentam o PB e propõem uma abordagem para o ensino da língua; 

 Analisar a presença de características do PB na língua literária, por meio da 

observação da escrita nos livros Barba ensopada de sangue (2012), de Daniel 

Galera; Reprodução (2013), de Bernardo Carvalho; A maçã envenenada 

(2013), de Michel Laub, e Amálgama (2013), de Rubem Fonseca. Com isso, 

buscamos cooperar com os inúmeros projetos coletivos de pesquisa que 

organizam corpora de língua atinentes ao português brasileiro,15 somando 

                                                             
15 Projeto Norma Linguística Urbana Culta – NURC (a partir de 1969); Projeto de Gramática do 

Português Culto Falado no Brasil (1988-2010); Censo da Variação Linguística do Rio de Janeiro (a partir 

de 1979), hoje chamado Programa de Estudos sobre o Uso da Língua – PEUL; Bando de dados “Usos do 

Português” (a partir de 1980); Projeto para a História do Português Brasileiro (a partir de 1997; “Corpus 

Brasil” (a partir de 2002, grupo de debates e recolha de corpora), entre outros. Trata-se, todos, de projetos 

coletivos de descrição da variedade brasileira do português. 



17 
 

esforços com vistas a aprofundar o conhecimento da nossa realidade 

linguística; 

 Contribuir para uma reflexão sobre a imprescindibilidade da formação de 

representações linguísticas mais condizentes com a pluralidade sociocultural 

e linguística do país e o consequente desenvolvimento de um senso comum de 

mais aceitação e valorização dos nossos falares. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PROCEDIMENTO 

METODOLÓGICO 
 

[...] O mundo real e visível, em que vivemos e que vive em nós, continuará a 

ser o sujeito constante e o limite das nossas pesquisas: este mundo é 

suficientemente rico de conteúdo, de tal modo que não poderão exauri-lo as 

mais profundas investigações de que é capaz o espírito humano. 

(SCHOPENHAUER, 2012, p. 27. Grifo nosso.) 

 

 Nas “Explicações preliminares” do Livro IV de sua obra maior, intitulada Do 

mundo como vontade e representação, Arthur Schopenhauer (1788-1860) explicita a 

matéria investigada nesse seu estudo: as ações humanas, ou os homens em ação no 

mundo. E porque ultrapassa o campo da filosofia teórica, definindo-se como filosofia 

prática atinente à conduta humana, é que o filósofo polonês16 o caracteriza como seu 

trabalho mais grave. Pois que  

...é tão natural no homem o fato de tudo referir à conduta humana que, em 

seguindo o que quer que seja, é sempre a parte referente a essa conduta que ele 
considera como o escopo de suas investigações, por pouco que a matéria lhe 

interesse, e é este ponto que tem por hábito fixar a mais séria atenção, ainda 

quando descura de todos os outros. (Idem, p. 26.) 

 

 Este nosso estudo, no entanto, não é um tratado de filosofia positivista, sem 

sombra de dúvida. Nem pretende encontrar a substância essencial da obra humana, o que, 

para Schopenhauer, seria mesmo impossível, visto que “a essência do homem não 

encontra a sua expressão completa, salvo na concatenação das ações que ele pratica e 

é a razão que torna o indivíduo capaz de abranger de relance e inabstrato a unidade 

consciente da sua conduta”. (Idem, p. 31. Grifo nosso.) Da referência do filósofo à 

“essência do homem”, é possível traçar um paralelo que remeta à ideia do essencial em 

todas as coisas, visto que o ser humano está (porque é onde ele se coloca) no centro de 

sua obra, o mundo que cria como representação de sua Vontade. E “essência “é tomada, 

então, como atributo de “verdade”, de “propriedade fundamental”, de que, como 

dissemos, não tratamos aqui, em nenhum sentido. 

Por que, então, mencionar esses excertos? Porque nos afinamos com o 

pensamento de Schopenhauer, que é também uma inspiração neste trabalho. 

Consideramos que o antropocentrismo é inerente à condição de ser humano: óbvio dizer 

que vemos todas as coisas por nossos olhos e sempre gravitando em torno de nós. Para o 

bem e para o mal, pensamos que tudo quanto existe o faz por nós e para nós, infinitamente 

a nosso serviço. Até porque, como disse Stephen Hawking em seu livro Uma breve 

                                                             
16 Arthur Schopenhauer nasceu em Dantzig, atual Gdansk, na Polônia.  
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história do tempo (p. 173): “Por que o universo é da forma que o vemos? A resposta, 

então, seria simples: se fosse diferente, nós não estaríamos aqui.”17 Essa forma de 

pensamento, a antropocêntrica, existe – e persiste – ainda que na sua negação: tanto no 

indivíduo materialista quanto no idealista ou no espiritualista, resulta da incessante busca 

do ser humano por situar-se no Universo. Ser humano esse que é, sempre, em última 

instância, uma obra inacabada de si mesmo – assim como tudo o mais que ele cria e 

domina (ou anseia dominar). 

Como o filósofo, igualmente reconhecemos que é o mundo – obra do homem para 

o homem18 – o nosso campo de ação (sob todos os pontos de vista: literal, lato, científico, 

linguístico, sociológico, geográfico, histórico...), a nossa área de estudo de inesgotável 

conhecimento, cujo sentido só pode ser mais facilmente captado na forma de um 

vislumbre passageiro e mutante – como um clique, ou um flash. Dessa forma, para o 

Universo como um todo, para o mundo e, como consequência, para tudo quanto se refira 

a “humano” – no que se incluem, indubitavelmente, a(s) língua(s) que falamos, com suas 

variações –, a norma é a interação e a instabilidade autorreguladora em favor da vida, 

eterno movimento, sentidos transitórios em busca de um aspecto (relação 

processo/tempo) universal. 

E é assumindo nossa essência antropocêntrica e metamórfica (sempre 

fundamentalmente a mesma, sempre por natureza mutante), que aqui nos imbuímos de 

nossa persona cientistas da linguagem, que não descarta nossa personalidade de falantes 

da língua nacional brasileira, em um eterno paradoxo do observador (LABOV, 2008). 

Para tanto, é nos pressupostos da sociolinguística que nos baseamos, com o intuito de 

buscar um retrato (ou “retratos”) da língua falada pelos brasileiros – nossa língua 

hegemônica, como diz Ferrarezi Junior (2008), ou o português brasileiro (PB), a língua 

falada pela “totalidade da população de um grande país”,19 segundo palavras de Perini na 

sua Gramática do Português Brasileiro (2010, p. 46). 

                                                             
17 HAWKING, Stephen. Uma breve história do tempo: do big bang aos buracos negros. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1988. 
18 Neste estudo, mundo é concebido prioritariamente como “obra do ser humano”, importando o 

Universo e a Natureza apenas no sentido em que não se dissociam da vida humana (princípio antrópico) e, 

portanto, da sua atuação modificadora. Logo, consideramos crucial frisar que, apesar das inegáveis 

influências filosóficas e psicológicas desta análise (com suas possibilidades metafísicas de pensamento, 

que não deixamos de apreciar e de relevar muito particularmente), o enfoque metodológico aqui é empírico, 

nos fatos do mundo, observáveis na sociedade brasileira tomada nos sentidos macro e micro. Por isso os 

grifos na citação de Schopenhauer: “O mundo real e visível, em que vivemos e que vive em nós.” 
19 Não cremos ser desimportante frisar, contudo, que, ao contrário da palavra “hegemônico”, usada 

por Ferrarezi Junior, a afirmação de Perini – o primeiro estudioso a escrever uma gramática que afirma o 

termo, hoje bastante difundido, “português brasileiro” – exclui a realidade minoritária mas muito tangível 
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São as generalidades e as particularidades do “homem brasileiro” que nos 

interessam sobremodo: seus falares, sua realidade cultural, as condições socioeconômicas 

e sociopolíticas em que vive, enfim, suas circunstâncias de vida e as opções que se lhe 

apresentam em todos os campos da existência – mormente o linguístico, que enfocamos. 

Importam-nos os fatos da língua, seus closes,20 e por isso o uso do termo “retrato”, no 

parágrafo anterior, escolha que deixa patente a atenção voltada, acima de tudo, ao estudo 

sincrônico, como interesse concentrado no sujeito que fala e no momento em que ele o 

faz: a circunstância, o contexto, a externalidade da referência, a hiperlíngua de que nos 

fala Sylvain Auroux (2010). 

Isso porque, em última análise, concepção primeva e histórica, tudo faz parte do 

mundo da linguagem, pois que ela – a linguagem – é a origem mesma do próprio ser 

humano como ser social, dotado de razão, e, portanto, o mais importante dos fenômenos 

sociais, de acordo com Perini (2010). Sem dúvida que linguagem, aqui, é conceito e 

termo, tomada não apenas em sentido lato, concernente à comunicação necessária, 

portanto inevitável, entre os homens – ou quase isso –, mas também em sentido(s) mais 

restrito(s), atinente(s) tanto à língua materna do indivíduo – um dos aspectos responsáveis 

por seu arcabouço cultural e pessoal – quanto às próprias variações (diastráticas, 

diatópicas, diafásicas, das comunidades de fala, das comunidades de prática, do 

contexto...) que essa língua materna pode assumir, a depender da interação, da referência 

externa. Porque 

...cada língua é um retrato do mundo, tomado de um ponto de vista diferente, 

e que revela algo não tanto sobre o próprio mundo, mas sobre a mente do ser 

humano. Cada língua ilustra uma das infinitas maneiras que o homem pode 

encontrar de entender a realidade. (PERINI, 2004, p. 52. Grifo nosso.) 

 

Acrescentaríamos ao verbo “entender”, na citação acima, outros, que carregam 

consigo ao menos mais dois sentidos: o de “espelhar/manifestar/revelar” e o de 

“transformar” a realidade, capacidades humanas que as obras do gênio artístico revelam 

com primor e que os estudos da segunda e da terceira ondas da sociolinguística atestam 

com método e ciência. De fato, herdamos a cultura linguística que nos infunde um modo 

de categorizar o mundo: no plano médio,21 somos brasileiros, e também como brasileiros 

                                                             
e crucial das línguas indígenas e de imigrantes, fundamentais ao rico quadro da pluralidade linguística 

nacional. O autor faz referência a esse fato, contudo, na nota ao pé da página 20 dessa sua obra citada, na 

qual explica: “Excetuam-se apenas algumas comunidades indígenas ou de imigrantes recentes; essas 

comunidades representam menos de 1% da população total do país.” 
20 Ver nota 21. 
21 Empréstimo da linguagem cinematográfica para nosso estudo. Retirado do site do projeto O 

primeiro filme, de 2012, voltado ao ensino de cinema nas escolas públicas de ensino médio, esse texto 
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“enxergamos” as coisas todas da realidade sensível e cognoscível, cada signo. Entretanto, 

além de “povo”, cidadãos brasileiros falantes do PB, somos indivíduos: a todo o momento, 

fazemos escolhas linguísticas que não apenas refletem corroborações nossas no campo 

das línguas, como também nos auxiliam, consciente e/ou inconscientemente, a construir 

nossa realidade e nossa forma de posicionamento social. Para isso, muito contribuem 

nossos lugares de pertencimento (físicos, psíquicos, culturais, sociais, na cadeia 

econômica e produtiva...), nossas comunidades de prática, muito além de nossas 

comunidades de fala. (ECKERT, 2005.) 

Fundamentados nessa visão de mundo e dos fatos da língua é que buscamos 

analisar a gramatização do português brasileiro, com foco em um “novo” agente 

gramatizador que nossa experiência profissional e pessoal – como editora de livros e 

leitora insaciável – logrou clarear: a literatura nacional. Literatura, para tal fim, 

considerada em amplo espectro: a arte do texto, sejam poesias, sejam cordéis, sejam 

romances, sejam panfletos literários, enfim, obras de todas as categorias, na mídia 

impressa e digital. Portanto, os conceitos mais caros a este estudo são: gramatização, 

português brasileiro (PB) e senso comum, conceitos de que trata a sociolinguística, que 

em hipótese nenhuma admite a língua distanciada do social, em que ela se manifesta, 

ganha vida e se transforma. Afinal, “as línguas não existem sem as pessoas que as falam, 

e a história de uma língua é a história de seus falantes.” (CALVET, 2002, p. 12.) 

O procedimento metodológico que adotamos para tal análise, por meio da 

investigação de instrumentos linguísticos gramatizadores do PB
22 (avaliações empíricas), 

reveste-se, portanto, de caráter especulativo e segue, em termos gerais, uma concepção 

de ciência tal qual a adotada por Sigmund Freud e Albert Einstein. Ambos os cientistas, 

já em 1912, percebiam o valor que representa, para a ciência e para o mundo, a união do 

pensamento científico das diversas áreas particulares de conhecimento, em proveito da 

descoberta e da divulgação de ideias seminais que possam trazer progresso à humanidade. 

                                                             
explicativo serve perfeitamente ao nosso propósito comparativo. Plano aberto (long shot): a câmera está 

distante do objeto, de modo que ele ocupa uma parte pequena do cenário. É um plano de ambientação [o 
indivíduo no mundo]. Plano médio (medium shot): a câmera está a uma distância média do objeto, de modo 

que ele ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta. É um plano de 

posicionamento e movimentação [o “povo”, o indivíduo em um país, uma cultura, falando determinada 

língua]. Plano fechado (close-up): a câmera está bem próxima do objeto, de modo que ele ocupa quase todo 

o cenário, sem deixar grandes espaços à sua volta. É um plano de intimidade e expressão [o indivíduo em 

qualquer lugar, em qualquer posição, o “eu”]. Em: http://www.primeirofilme.com.br/site/o-

livro/enquadramentos-planos-e-angulos/ 
22 Os instrumentos linguísticos investigados neste trabalho já foram explicitados na Introdução, na 

página 14. 
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Naquele ano, juntamente com outros insignes estudiosos, fundavam a Sociedade para a 

Filosofia Positivista e conclamavam 

...todos os pesquisadores interessados em problemas filosóficos, qualquer que 

seja a sua área de atuação científica, bem como a todos os filósofos, em sentido 

estrito, que esperam chegar a conhecimentos válidos somente através de um 

estudo aprofundado dos fatos da experiência (...) Essa sociedade tem por 

objetivo estabelecer uma conexão viva entre todas as ciências, desenvolver, 

em todas as áreas, conceitos unificadores e, assim, avançar em direção a uma 

concepção geral livre de contradição (“Convocação para a fundação de uma 

Sociedade para a Filosofia Positivista”, tradução, pp 429-438, apud GIACOIA, 

2008, p. 24.) 

 

Por isso, sob o influxo dessa influência, não desconsideramos, neste trabalho, 

concepções de outras teorias linguísticas nem de outras ciências humanas, tais como a 

psicologia social, a filosofia, a história e a literatura, em uma abordagem também 

paralinguística, como qualifica Maingueneau (1997). Antes, buscamos aplicar tais 

conhecimentos a nossas hipóteses e observações, sempre que percebemos que a soma dos 

saberes é capaz de contribuir para materializar ou exemplificar as ideias aqui expostas. 

Pois que “o conhecimento de uma língua é uma parte do nosso conhecimento do 

mundo, programado no nosso cérebro, e acessível à observação através do 

comportamento e dos julgamentos dos falantes” (PERINI, 2010, p. 36). E, não nos custa 

sublinhar, comportamentos e julgamentos são hábitos que, herdados, adquiridos e 

ensinados, passam a ser partes integrantes da constituição dos seres (psíquica e mesmo 

física), resultado da interação social e da educação – formal e informal. Mais uma vez, é 

forçoso dizer que tudo se soma no mundo da linguagem, nada devendo ser dispensado 

nem ignorado – nenhuma informação, nenhum saber, nenhum fato.  

De novo, Schopenhauer: “Meu espírito tira sua nutrição do mundo, por intermédio 

da inteligência e do pensamento; este alimento dá à minha obra um corpo: contudo, não 

sei por que é que isto sucede comigo e não com outros seres que recebem a mesma 

nutrição!”23 

 

2.1 Política linguística 
 

Mas deve ficar claro que isso que chamamos de “mundialização” é a expansão 

de uma pequena e selecionada parte do mundo. É a exportação do imaginário 

de alguém que se apresenta, com arrogância, como sendo a “comunidade 

internacional”. Aquilo que se está homogeneizando no mundo não é o mundo: 

são os interesses dos poderosos, os que mandam no mercado. Qualquer 
resistência contra essa hegemonia parece-me saudável, no sentido de 

salvaguardar uma diversidade que está em risco. A própria língua portuguesa, 

                                                             
23 Afirmação de Schopenhauer em conversa com Jules Frauenstaed. Foi citada pelo biógrafo do 

filósofo, Von Zedlitz, em Lombroso. Excerto retirado da obra já citada (2012, p. 19). 
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a nossa, é, nesse sentido, um foco de resistência contra a hegemonia do inglês. 

A tentação maior é sermos todos parecidos, de uma mesma e inexistente 

cidadania que não tem território algum. (Mia Couto)24  

No último capítulo de seu livro A revolução da linguagem (2005), intitulado 

“Temas linguísticos para o século XXI”, David Crystal, linguista nascido na Irlanda do 

Norte em 1941, estudioso das questões referentes a língua e línguas e autor de 

aproximadamente 100 livros sobre o assunto, alerta-nos para o fato de que o principal 

desafio linguístico deste nosso século deve ser a documentação e a revitalização das 

línguas ameaçadas e minoritárias. Isso porque “um mundo onde só tivesse restado uma 

língua — um desastre intelectual de uma escala sem precedentes — é um cenário que 

poderia ser teoricamente obtido em 500 anos” (p. 52), considerando-se a velocidade atual 

de agravamento do desequilíbrio linguístico: uma língua se extingue, em algum lugar do 

mundo, a cada duas semanas, informa-nos o autor (p. 135). 

Seu alerta parece bastante lógico: em uma crise, a atitude mais premente deve ser 

a de evitar que a destruição se alastre – às vezes, antes mesmo de cuidar daquilo que a 

causou. Entretanto, a extinção da fonte do problema costuma ser a forma mais eficaz de 

evitar novos infortúnios, embora demande certo tempo, a ser dedicado ao entendimento 

das questões problemáticas. E nesta época dos imediatismos, em que vivemos, é muito 

difícil conscientizar da urgência do equilíbrio, do respeito e da diplomacia em todos os 

campos da vida. A substituição do etnocentrismo de uma humanidade egocentrada pelo 

relativismo cultural que, em defesa da riqueza que habita na pluralidade, busca ver, 

ouvir e compreender de forma pacífica (o que, em outras palavras, contribuiria para fazer 

cessar as causas dos desequilíbrios – entre eles, o linguístico) é tarefa bastante mais árdua 

e ampla, se comparada com o desafio apontado por Crystal (documentar e revitalizar), 

uma vez que exige, em cada setor da sociedade, tempo para a conscientização e a mudança 

de hábitos e atitudes, por meio da educação. Pois que 

enquanto a tendência da perspectiva etnocêntrica é subordinar o diferente sob 
a lógica da desigualdade econômica – na maioria das vezes de maneira violenta 

e extrema –, a perspectiva relativista é ideologicamente pontuada pelo 

pacifismo, justiça, equidade social e pluralidade cultural e pelo esforço 

constante de conhecer para poder preservar essa pluralidade como 

possibilidade concreta da experiência humana. (VIANNA, 2013, p. 38. 

Grifo nosso.) 

 

Assim, no tocante ao reconhecimento, ao respeito e à valorização da diversidade 

humana, muito além de políticas e planejamentos linguísticos específicos, faz-se 

                                                             
24 COUTO, Mia. A língua portuguesa é um foco de resistência: depoimento. [junho/julho de 2013]. 

Rio de Janeiro: Jornal de ABI 391. Entrevista concedida a Mario Moreira.  
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imprescindível a efetiva aplicação da perspectiva relativista como orientadora do 

entendimento e do esforço científico e das ações político-linguísticas em geral. Para tanto, 

é vital a mudança de paradigma na sociedade como um todo, um trabalho ativo e 

consciente que, dos cientistas da linguagem, passando por políticos e educadores, até 

alcançar o maior número possível de falantes, faça compreender que cada maioria e cada 

minoria são unicamente parte do todo. Se amplamente aprovada e praticada, de modo a 

ultrapassar o âmbito das “decisões de poder” e dos “trabalhos de linguistas” para penetrar 

no senso comum, essa forma de ver o mundo e de agir nele – sabendo-se parte da 

humanidade diversa e plural – conseguirá, quiçá, vencido, então, o plano das teorias, das 

políticas idealizadas e perfeitas exclusivamente no papel, transformar o social, 

produzindo a convivência harmoniosa, na atitude de respeito para com o “outro”, o 

diverso. 

Ao contrário disso, o resultado da tendência etnocêntrica que mede o “outro” – 

um indivíduo, um país, uma nação, uma tribo indígena, uma “tribo” urbana, o que seja – 

com base em “si mesmo” (este “si mesmo”, o “lugar” do qual se fala, sempre 

positivamente valorado, em detrimento do “outro”) é que a diversidade não raro pode 

contar unicamente com a autorregulação baseada em sua função (ou demanda, ou 

utilidade) social – uma “concorrência”, portanto, injusta.25 Mais que isso, na verdade, 

porque, em muitos níveis, há forças – internas e externas – que agravam essa condição: 

interesses socioeconômicos e políticos, representações sociais negativas, fatos da 

experiência cotidiana, urgências e necessidades práticas, que acabam por tornar 

desinteressante, desestimulante, ou mesmo praticamente impossível, a sobrevivência dos 

menos prestigiados, como se dá com inúmeras línguas indígenas e de imigração – também 

“línguas brasileiras”.26 Entre as línguas majoritárias – em nosso caso, a língua portuguesa, 

“o idioma oficial da República Federativa do Brasil” (artigo 13 da Constituição Federal 

                                                             
25 Referência aos conceitos de “substituição” e de “normalização”, as possibilidades de 

“resolução” das situações de conflito entre línguas dominantes e dominadas, segundo o linguista “nativo” 

Lluis Aracil (catalão). Para Aracil, “ou a língua dominada desaparece em favor da língua dominante (o que 

ele chama de substituição), ou ela recupera suas funções e seus direitos (o que ele chama de normalização).” 

O que decidiria entre um resultado e outro seria a possibilidade de “uma regulação, uma autocorreção ou 
um esforço compensatório entre as funções linguísticas da sociedade e as funções sociais da língua”, o que 

levaria à normalização. (Apud CALVET, 2007, pp. 33-34.) Dessa forma, a língua/variedade 

dominada/estigmatizada precisa manter/desenvolver/recuperar sua utilidade social para sobreviver, tem de 

ser socialmente necessária para continuar a existir. 
26 Quanto ao conceito de “línguas brasileiras”, que surge nas últimas décadas, Gilvan Müller de 

Oliveira, no prefácio do livro de Louis-Jean Calvet (2007), define: “línguas faladas por comunidades de 

cidadãos brasileiros, historicamente assentadas em território brasileiro, parte constitutiva da cultura 

brasileira, independentemente de serem línguas indígenas ou de imigração, línguas de sinais ou faladas por 

grupos quilombolas.” (p. 8) 
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de 1988) –, igualmente a diversidade e a variação sofrem com a falta de entendimento e 

a exclusão, resultados do preconceito linguístico (a posteriori, preconceito social) de que 

nos fala Marcos Bagno (1999). Nesse caso, são suas variedades estigmatizadas que 

assumem a “condição minoritária”, com todas as dificuldades de ordem ideológica, social 

e cultural que tal posição acarreta. 

Fundamental notar que a extinção de uma língua resulta da extinção de uma 

comunidade de falantes – ao menos no sentido originário, em que antes ela existia –, de 

tal modo que podemos mesmo dizer que, perdendo uma de suas principais características 

– a língua –, a comunidade deixa de ser o que era e se transforma em outra coisa. Portanto, 

o resultado é sempre a destruição de algo. Diante desse quadro, antes de mais nada é 

imprescindível que as línguas ou variedades menos faladas se conscientizem de que sua 

situação sugere cuidados e demanda um posicionamento autoconsciente (interesse 

particular, local, bottom-up), quando então poderão buscar e receber os meios 

convenientes de auxílio (interesse geral, top-down: políticas linguísticas e 

financiamento). Só assim, conscientes das medidas a tomar e de posse das soluções 

indicadas/possíveis, terão condições de seguir na busca da autovalorização e da 

representatividade que possibilitarão sua sobrevivência saudável e equilibrada. 

O fato é que a situação linguística global apresenta sintomas de um desajuste que, 

em última instância, é fruto de uma nova configuração social que se estruturou muito 

rápida e irreversivelmente, explica-nos Crystal. E é na análise desse quadro que ele enfoca 

seu exame, com base na compreensão de que as línguas não existem fora de seu nicho 

social – portanto, distantes dos falares das pessoas e dos meios nos quais esses falares 

ganham existência. Nesse sentido, seu diagnóstico da ecologia linguística no último 

século é revelador: o status do inglês, que alcançou o patamar de primeira língua de fato 

global, franca, do mundo; a extinção linguística (morte acelerada de muitas línguas e a 

crescente ameaça a que estão submetidas tantas outras), e, por fim, a massificação do uso 

da internet representam as três tendências atuais que, juntas, vêm modificando a 

configuração das sociedades. Ao alterarem de forma nunca antes vista o modo de pensar 

dos homens e o relacionamento entre os povos e os indivíduos – em uma escala que vai 

do global ao local –, tais tendências justificam o qualificativo de “revolucionárias” que 

lhes é atribuído pelo linguista. No entanto, consideração simplificada de um quadro que 

é profundamente mais amplo e complexo, pode-se dizer que essas modificações no 

pensamento e nos relacionamentos humanos são, na verdade, consequências de uma ação 

mais contundente, por meio da qual essas três tendências revolucionárias estão alterando 
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o jogo das forças mundiais – militares, políticas, econômicas, culturais e sociais. Em 

outras palavras, há no mundo uma reconfiguração do jogo do poder – poder que é a 

condição sine qua non para que uma língua – e a sociedade que a fala – se torne 

dominante. De 2005, quando o livro de Crystal foi escrito, até hoje, o que se pode dizer é 

que, no “jogo do poder” ao qual ele se referiu, os jogadores assumem posições cada vez 

mais instáveis: há mais peças em jogo.  

E é sobre isso que nos fala Mia Couto lá na epígrafe desse item de nosso estudo. 

Escritor moçambicano27 entre os mais importantes do país, editado no Brasil pela 

Companhia das Letras e vencedor do Prêmio Camões28 de 2013, ele vivencia a realidade 

expressa por Calvet (2007, p. 36): é preciso lembrar que “...na política linguística há 

também política e que as intervenções na língua ou nas línguas têm um caráter 

eminentemente social e político”, de modo que raramente estão ao abrigo de 

“contaminações ideológicas” (os grifos são do autor). 

A “mundialização” a que ele se refere reflete, na verdade, uma situação de 

“dissocialização” do social, no sentido trazido por Baudrillard (1978) – o da globalização 

das minorias muitas vezes silenciadas pelas maiorias silenciosas. Um silêncio que se 

justifica: tal como na realidade do pan-óptico – de Foucault a Pierre Lévy –, os poderes 

constituídos já não precisariam mais falar. Um silêncio, portanto, persuasivo – ainda que 

em sua acomodação ou inércia. Pois o burburinho – ou mesmo o grito – dos menos 

numerosos – que desponta aos poucos – ainda não é capaz de atingi-lo. Mesmo porque – 

ruído, ainda – não sabe até agora muito bem por que desponta. 

Embora cientes da existência de todos os demais interesses, ambições e forças 

envolvidos nesse “jogo político”, e que são postos em ação de formas muito complexas, 

nosso maior interesse aqui é investigar seus efeitos (na condição de agentes que são) no 

social do mundo, na vida das pessoas em geral – mais especificamente, dos brasileiros. 

Isto é, na forma como são valoradas e representadas as “diferentes realidades” da 

existência linguística, os múltiplos discursos organizados, a riqueza das variações e das 

mudanças – nas suas inúmeras manifestações. Isso porque a problemática do poder, hoje 

– mais ou menos disciplinar, mais ou menos escancarado, mais ou menos “retórico” que 

                                                             
27 Moçambique é um dos nove países integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), juntamente com Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, São Tomé 

e Príncipe e Timor Leste.  
28 O Prêmio Camões foi instituído pelos governos de Portugal e do Brasil, em 1988, com o objetivo 

de distinguir anualmente um autor cuja obra contribua para a projeção e reconhecimento da língua 

portuguesa. 
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seja –, pode ser encarada como uma força constituída (estanque) ou como uma força em 

permanente constituição (dinâmica), e nesse caso deixamos de ser “vítimas” e assumimos 

a posição (ideológica) de executores de nossa própria pena, se não estamos felizes com o 

statu quo que ajudamos a manter. Importa-nos focar nessa segunda possibilidade, quando 

temos consciência de que os saberes da ciência, as políticas e as ações humanas constroem 

a realidade, o mundo em que vivemos. 

É preciso dar condições de que a educação possibilite sempre mais e mais 

reflexões. Então, talvez o futuro permita vislumbrar horizontes mais azuis – ou menos 

cinzentos.  Afinal, hoje já é bastante mais fácil unir vozes – e forças. Vozes que podem 

ou não manifestar os mesmos falares – todas serão humanas, isso é que importa. Porque 

somos todos iguais... e ao mesmo tempo únicos – a começar por nosso DNA. Porque 

compartilhamos aquilo que cada um de nós tem de mais essencial: nossa humanidade – 

que é a nossa langue, a nossa competência. Porque somos, enfim, uma forma que 

relaciona muitas e ricas substâncias; uma finitude que produz ao infinito; variação e 

mudança que atendem à dinâmica do Universo; subjetividades construídas nos interstícios 

dos discursos, “posições” ocupadas na ordem do mundo. Em nós, enfim, as diferenças se 

chocam, se delimitam e se esgotam. 

Clamamos por riquezas que têm de ser preservadas – não apenas as mais de sete 

mil línguas do mundo, mas cada falar, de cada indivíduo. Buscamos pensar possibilidades 

de fazer parar a engrenagem da extinção e da discriminação, e assim atuar na inércia dessa 

roda-viva que projeta um mundo monolíngue em um futuro não tão distante. Porque 

sabemos que a diversidade cultural, produto do ser humano criativo e criador, é o maior 

bem que a humanidade pode ter. Porque entendemos que o que nos torna tão ricos e 

valorosos é justamente a diferença, a variação. E porque acreditamos que é crucial, acima 

de tudo, proteger esse nosso patrimônio, essa nossa “substância”.  

Por isso a importância – sobretudo em um tempo mais imediato, o da urgência – 

das políticas linguísticas, que são entendidas aqui tal como na definição de Castilho 

(2012): 

Falando de um modo direto, pode-se entender por política linguística uma 

espécie de “Sociolinguística intervencionista”. Mas como o adjetivo 

“intervencionista” poderá não cair bem, acompanho Elvira Arnoux quando ela 

diz com elegância que “o estudo das políticas linguísticas constitui um campo 

complexo em que a descrição e a avaliação de situações sociolinguísticas 

são estimuladas por necessidades sociais e, em grande medida, tende a propor 
linhas de intervenção”. Por isso mesmo, aquele que se interessa pela política 

linguística “deve aderir a certos princípios políticos, éticos, ideológicos que 

vão orientar sua pesquisa e suas propostas. (ARNOUX, 1999, p. 13, apud 

CASTILHO, 2012, p. 96-97. Grifo nosso.) 
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Contudo, é sabido que a política nada é sem o planejamento que efetive a 

salvaguarda real do patrimônio, sua vivência pela comunidade, em sentido local, e seu 

conhecimento, sua valorização e respeito pela sociedade como um todo, em nível global. 

Aos substantivos destacados da frase anterior podemos acrescentar o qualificativo 

“linguístico”, porque, afinal, é disso que estamos falando, aqui – esse é o nosso habitat e 

o nosso nicho, como falantes29 e como cientistas da linguagem. Antes, porém, omitimos 

o adjetivo exclusivamente no intuito de demonstrar, uma vez mais, que o mundo 

linguístico é indissociável do mundo como um todo, ou seja, de todos os demais aspectos 

da realidade humana. 

Por conseguinte, o que se aplica à política em geral – e a qualquer política 

específica: financeira, educacional, social, pública... – é conhecimento, experiência, 

objetivo, método e medida aplicável, também, às questões e decisões linguísticas, em 

todos os setores – governo (poder público), economia, sociedade, cultura. E como se dá 

com todas as políticas, também as linguísticas lidam com uma vertente planejada, 

estimada, estudada, aplicada – ou não – e uma vertente dinâmica, autorreguladora, 

retroalimentadora, e ambas têm de estar em equilíbrio, porque, tentativa e erro, 

planejamento bem ou mal-executado, bem ou mal-elaborado, “aprendeu-se que em 

matéria de política linguística uma legislação mesmo que informal não molda a 

realidade”. (CASTILHO, 2012, p. 98.) 

Do outro lado da balança, certo “equilíbrio” talvez passasse por considerar 

patrimônio cultural/imaterial da humanidade cada língua falada – e cada falar dessas 

línguas –, não se desconsiderando nem os mais remotos recantos do planeta. Como tal, 

todas e todos deveriam ser preservados, valorizados, respeitados, protegidos... Para isso, 

contudo, a ambição humana de poder deveria manter-se no limite da saciedade – nem 

fome, nem fastio. 

 

2.1.1 Política linguística para a língua portuguesa no Brasil 

 
O importante é olhar para os corredores da Bienal, para a Flip e para os festivais 

literários espalhados pelo Brasil e sentir orgulho. Saber que estes corredores 
devem tanto a grandes autores que souberam incluir os jovens no mundo das 

letras, como a grandes chefes de governo e a ótimos ministros e secretários de 

educação. É preciso cobrar continuidade aos governantes que, na área da 

                                                             
29 Os locutores, e os interlocutores, e os sujeitos dos infinitos discursos, e os produtores dos 

múltiplos textos, e os leitores... todos diferentes e iguais, a depender de como se analisa. Todos na mesma 

pessoa que usa uma língua.   
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educação, justamente deram um passo tão importante para mudar o país. Os 

leitores estão aí. Geração perdida? Uma ova!30 

 

E o Brasil? Como tem reagido a essa revolução linguística global? 

Em termos linguísticos, o Brasil pode ser definido como um país de temperamento 

monolíngue. As cerca de 150 línguas indígenas existentes aqui (a maioria delas em vias 

de extinção, segundo dado disponibilizado no site do Museu Goeldi,31 do Pará) são 

praticamente ignoradas pela maior parte da população, assim como as línguas alóctones 

faladas em estados como Espírito Santo (pomerano), Santa Catarina (talian) e Rio Grande 

do Sul (talian), que, a despeito disso, têm grande representação social e cultural local. 

Tais, entretanto, são exemplos de brava resistência em um país que se considera uno e 

gigante também na língua – e, claro, no futebol. É uma contradição flagrante que certo 

“orgulho linguístico” – sempre descabido – se manifeste em relação a essa concepção 

errônea de monolinguismo, quando tudo o mais que se refira ao idioma esteja sempre 

impregnado de um histórico complexo de inferioridade que se reveste de preconceito 

contra nossos dialetos (caipira, carioca, mineiro, nordestino...) e socioletos. Assim nos 

explica Bagno: 

A ideia mesma, amplamente difundida e aceita, de que o Brasil é uma nação 

monolíngue (uma “unidade na diversidade”) também se enquadra 

comodamente num projeto de negar, pura e simplesmente, a existência daquilo 

que não pertence às elites, num processo ideológico de ocultamento e 

apagamento dos conflitos sociais provocados pela realidade das inúmeras 
situações passadas e presentes de multilinguismo. (2003, p. 87.)  

 

Isso se dá também porque o Brasil vive uma realidade muito manifesta de conflito 

de normas, uma situação esquizoglóssica, segundo Einar Haugen (1959): mesmo entre as 

camadas privilegiadas da população, tem-se, de um lado, a língua norma padrão 

lusitanizante e, de outro, as diversas variedades usadas pelas classes urbanas com 

escolaridade superior completa. A primeira é ideal, abstrata, uma vez que, exógena 

(“transplantada”), não condiz com nosso senso linguístico e, por conseguinte, não ganha 

uma voz natural na boca dos brasileiros – mesmo os mais letrados –, a despeito de ser 

ideologicamente imposta como “certa” pelo discurso insistente da mídia e da escola – 

discurso esse que Bagno (2013) classifica de pseudopurista, porque baseado em um 

português – o clássico – que não mais é falado nem pelos próprios portugueses, consoante 

o autor. As segundas caracterizam a norma culta endógena, efetivamente praticada, mas 

                                                             
30 “A geração perdida”, artigo de Luiz Schwarcz, editor da Companhia das Letras, em sua coluna 

mensal, intitulada Imprima-se, publicada no Blog da Companhia, em 4 de setembro de 2014. Em: 

http://www.blogdacompanhia.com.br/2014/09/a-geracao-perdida/ 
31 http://www3.museu-goeldi.br/lingmpeg/portal/ 

http://www.blogdacompanhia.com.br/2014/09/a-geracao-perdida/
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pouco reconhecida. Entre ambas, como consequência, grosso modo, de uma cultura 

nacional que ainda guarda a identidade “colonizada” – não de todo liberta do poder 

simbólico exercido pela “metrópole” –, forma-se uma corrente contínua de influências, 

um “embate pelo poder linguístico”, que produz a entrada em cena de uma terceira 

“força”: a representação de norma – ou o que Alain Rey (1972/2001) chamaria de norma 

subjetiva, na qual se mesclam aquelas prescrições normativas “exógenas” (o que deve 

ser) e esses usos realizados endógenos, nossos (o que é). Tal norma subjetiva, isto é, o 

que se acredita que a língua seja, é possivelmente a principal responsável pelas ideias 

preconcebidas que impregnam nosso imaginário a respeito das línguas em geral e do 

português brasileiro, a língua que a maior parte dos brasileiros falamos – objeto este que 

nos interessa mais especificamente aqui. 

Resultado dessa nossa “esquizoglossia” herdada, somos um povo marcado pela 

insegurança linguística, que se torna visível em uma ampla variação linguística e alcança 

seu mais alto grau, segundo Labov (1972/2008), no seio da “pequena burguesia”, grosso 

modo, a nossa classe média atual.32 Tal fato é de fácil compreensão: a classe média estaria 

em contato mais estreito e frequente tanto com as camadas menos favorecidas econômica 

e socialmente quanto com as camadas mais abastadas da população, de forma que – como 

a própria designação revela – representaria um “meio”, uma “intermediação”, uma 

“fronteira” entre elas.33 Essa questão é tão séria – e não apenas no Brasil, mas no mundo 

globalizado como um todo –, que David Crystal relaciona, entre as preocupações muito 

fundamentais que devem pautar a postura linguística neste novo milênio, ao lado do 

respeito à diversidade das línguas, o respeito à diversidade nas línguas, isto é, o estímulo 

a um “interesse maior por todas as pronúncias e dialetos de uma língua” (2005, p. 138). 

A divisa linguística deste século que se iniciou revolucionário deve ser, diz o autor, 

                                                             
32 Referimo-nos, aqui, a uma ideia mais geral de classe média, tal como entendida no senso comum. 

Porque, de fato, tanto a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) – responsável pelo critério que é usado 

pelo Governo Federal para a definição das classes sociais no Brasil, lançado em 2012 – quanto a Associação 

Brasileira de Empresas e Pesquisas (Abep) – responsável por lançar um novo critério, em 2014 – definem 
três níveis de classe média: a baixa, a média e a alta. Bagno, em sua GPPB, afirma que tal fato, a insegurança 

linguística, é mais visível nas “classes médias baixas e [nas classes] baixas”, resultado do “sentimento de 

que sua variedade não é boa e que é preciso enfatizar os traços de prestígio para que esse prestígio se 

transfira para a própria pessoa.” (p. 108) 
33 As classes médias do Brasil (as três) estão não apenas entre os extremos socioeconômicos (alta 

classe alta e a extrema pobreza), com todas as demais particularidades culturais, políticas e psicológicas 

atreladas a eles, como também entre as múltiplas variações diastráticas entre ambos os polos, características 

de uma sociedade em desenvolvimento como a nossa, que conta ora sete (Abep), ora oito camadas sociais 

(SAE). Ver nota anterior.  
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“Tolerância eterna”, em substituição à “Vigilância eterna” de um passado purista e de 

espírito prescritivo que o mundo já não comporta. 

Trabalhar essa questão, em todos os âmbitos – acadêmico (de produção 

intelectual) político, cultural, educacional (pedagógico-escolar) –, deve ser prioridade de 

uma nação que se pretenda soberana e independente, hoje – quando, mais do que nunca, 

esses valores assumem outros significados e dimensões. Trata-se de tarefa premente, 

especialmente quando se percebe que, na vida da maioria das pessoas, a questão 

linguística ainda não é tema que mereça consideração nem problema que reclame solução. 

De modo geral, parece que falar é mais uma necessidade ou obrigação que uma 

competência, um exercício e um direito: o direito de desempenhar a competência que 

constitui o ser humano como tal. O ato de falar só é comumente valorizado quando se 

concretiza em belas palavras – e então o consideram um dom. 

A realidade é que as pessoas em geral não refletem sobre a questão da linguagem, 

até porque não a consideram uma questão. Desse modo, não lhe conferem importância e, 

por conseguinte, nem dão conta da realidade empobrecedora e limitante que vivemos hoje 

em termos de crenças (representações), atitudes e políticas linguísticas. Quando 

questionadas sobre “o falar”, o que se verifica com muita frequência é que se culpam por 

não “saberem bem” o português e se sentem envergonhadas diante do que consideram ser 

uma deficiência pessoal – que, por isso, passa a ser deixada de lado. Essa problemática 

universal ganhava vida já nas palavras atribuídas a Saussure no seu Curso de Linguística 

Geral (CLG):34 

 
[...] na vida dos indivíduos e das sociedades, a linguagem constitui fator mais 

importante que qualquer outro. Seria inadmissível que seu estudo se tornasse 

exclusivo de alguns especialistas; de fato, toda a gente dela se ocupa pouco ou 

muito; mas – consequência paradoxal do interesse que suscita – não há 
domínio onde tenham germinado ideias tão absurdas, preconceitos, miragens, 

ficções. (SAUSSURE, 2006, p. 14.) 

 

A princípio, certas palavras desse excerto podem parecer contraditórias com o que 

afirmei no parágrafo imediatamente anterior a ele, mas não o são. O interesse suscitado 

pela linguagem, referido por Saussure, poderia definir duas situações: a da gente que, 

embora dela se ocupe muito (talvez os estudiosos ou especialistas, os “alguns” citados, 

ou ainda as pessoas que por ela nutrem interesse puramente pessoal, isto é, não científico, 

desvinculado da investigação rigorosa), e independentemente da atenção e da seriedade 

                                                             
34 A primeira edição do Cours de Linguistique Générale, como sabemos, é de 1916, publicada 

após a morte de Saussure, em 1913. Essa que estudamos é que data de 2006. 
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com que o faça, produza a respeito de seu objeto de estudo e/ou afeição ideias resultantes, 

talvez, de antiquados valores arraigados no senso comum ou na memória coletiva (o jogo 

das memórias discursivas) assujeitadora (ou subjetivadora, como em Maingueneau, 

1989). A outra situação possível reuniria as pessoas que, ocupando-se da linguagem muito 

pouco – e essas certamente não seriam afeitas a reflexionar sobre ela –, teriam mais 

facilmente justificados seus enganos e tropeços, como a crença no “dom divino do 

indivíduo palavroso” ou o julgamento segundo o qual a língua da própria comunidade em 

que vivem é “inferior”. Enfim, Saussure talvez quisesse ter dito que o ocupar-se da 

linguagem – no dia a dia acadêmico, na reflexão filosófica ou na prática – não oferece 

garantia de resultados destituídos de preconceitos, de ponderações de fato ponderadas 

nem de reflexões verdadeiramente refletidas. Além disso, a escolha, em sua construção 

metalinguística, do termo “ocupar-se” (“toda a gente dela se ocupa pouco ou muito”) 

pode assumir um valor que, na abordagem sociolinguística, não revelaria uma opção ou 

conduta possível, visto ser impossível “ocupar-se pouco da linguagem”, o fenômeno que, 

a todo o instante, intermedeia nossa relação com o mundo, tanto dentro quanto fora de 

nós. Porque, com interesse científico ou não, o indivíduo que vislumbra o terreno da 

linguagem o faz inevitavelmente de dentro, e, portanto, cercado das impressões que são 

ao mesmo tempo seu construto, que existem nele e por ele. 

É preciso, pois, que sejamos mais multilíngues no nosso pensar e em nossas 

habilidades, conforme conclui Crystal. Que valorizemos as variedades e estilos das 

diversas línguas, o que não significa, de modo algum, abandonar os padrões de excelência 

das normas ditas “exemplares” e das normas cultas, que desde sempre cabe à escola 

ensinar. Esse olhar mais expandido e expansível, menos limitador, significa, em verdade, 

considerar todas as possibilidades, todos os valores – sempre em relação; sempre 

relativos, portanto.35 É vital o entendimento real de que a valorização e o respeito à 

diversidade linguística, às variantes linguísticas (diatópicas, diastráticas e diafásicas) e às 

diversas normas, passam, necessariamente, pelo entendimento e pelo respeito das 

variedades culturais, de modo mais amplo. Isso porque as línguas não prescindem da 

                                                             
35 Alusão ao conceito de valor em Saussure: “equilíbrio de termos complexos que se condicionam 

reciprocamente” (2006, p. 141). Valor “determinado por suas relações com outros valores semelhantes”, 

sem os quais “a significação não existiria” (2006, p. 136). E não é assim que os homens costumamos medir 

nossos valores: de nossas relações, dos significados que as pessoas e as coisas assumem em nossa vida, a 

partir dessas relações? Portanto, para valorar, é preciso “conhecer”, é necessário desenvolver empatia. A 

empatia promove o respeito... então...  
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cultura em que florescem, do modo de ser – pensar, viver e nomear o mundo – do povo 

que as fala/usa.  

Portanto, retomando a questão do conflito de normas na realidade linguística 

brasileira – principalmente no tocante à tricotomia norma padrão, variedades cultas da 

língua e variedades estigmatizadas (ou norma exemplar, norma padrão e norma não 

padrão, de acordo com Coseriu) –, importa sobremodo ter em mente a noção muito exata 

de que saber os preceitos da gramática (gramática, aqui, pensada unicamente como o 

instrumento linguístico, histórico-cultural prescritivo ou normativo, o objeto “livro”, com 

todas as representações que carrega) não implica “saber falar e escrever bem”, “ser bom 

em português”, como alardeiam certas suposições de um lugar-comum desconhecedor 

dos fatos da língua. No entanto, não é verdade, também, que “o que importa é comunicar”, 

qualquer que seja o modo como isso seja feito. Afinal, como explica Bagno: 

Abrir a boca para falar é se expor, inevitavelmente, aos julgamentos sociais, 

positivos e negativos, que configuram a nossa cultura. Falar é comunicar, sim, 

mas não “transmitir uma mensagem” como ingenuamente se pensa: é 

comunicar quem somos, de onde viemos, a que comunidade pertencemos, o 

quanto estamos (ou não) inseridos nos modos de ver, pensar e agir do nosso 

interlocutor. [...]  

Por conseguinte, não basta ter o que dizer. É preciso saber dizer o que se 

tem a dizer: saber usar os múltiplos recursos que a língua oferece para a 
interação social. E isso é função imprescindível da escola: ensinar a dizer. 

(GPPB, 2012, p. 76. Grifo do autor.) 

 

Logo, fundamental é a aliança entre a “produção intelectual” e a sociedade, entre 

as políticas linguísticas (por intermédio dos linguistas – idealmente – que as desenvolvem 

e planejam) e as comunidades, no sentido de unirem esforços para promover a democracia 

linguística e, assim, estimular o respeito do brasileiro pelos próprios falares. E é na escola 

que essa aliança pode se concretizar da forma mais bem-sucedida: pelo ensino da 

realidade linguística brasileira. Então, pela transmissão do conhecimento de que os usos 

que ocorrem em todas as variedades da língua, os que estão plenamente integrados à 

gramática intuitiva dos alunos, são caracteristicamente brasileiros, legítimos, e ainda pelo 

esclarecimento de que o português brasileiro, “utilizado em todos os contextos pela 

totalidade da população, é uma das dez línguas mais faladas do mundo” (PERINI, 2010, 

p. 45), “a terceira mais falada do Ocidente, língua de uma nação que desempenha um 

papel cada vez mais proeminente na geopolítica e na economia mundiais” (BAGNO, 

2012, p. 108). A esse quadro, maravilhoso seria se outras forças se somassem: as mídias, 

o marketing, os agentes culturais, todos em função do objetivo comum de fazer entender 

essa nossa realidade. 

Pois que 
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Cultura diz respeito ao modo de ser e de viver de diferentes grupos que formam 

uma sociedade: a língua, as regras de convívio, o gosto, o que se come, o que 

se bebe, o que se valoriza, o que se veste vão formando o que é próprio de um 

povo, de uma sociedade ou de parte dela. 

O Brasil é tão grande e com tantas diferenças que não se pode falar de uma 

única cultura, mas de muitas. Você já parou para pensar, por exemplo, em 

quantas nações indígenas nós temos? E nas culturas africanas que para cá 

vieram? Não foi uma nação, mas muitas a formar o que chamamos de cultura 

afro-brasileira. 
A cultura popular é tudo isso bem misturado e refletido nos muitos jeitos de 

ser do brasileiro. Por tudo isso a educação não pode estar separada da questão 

cultural. Ela é resultado das práticas culturais de um grupo social. O próprio 

processo de ensinar e aprender revela essas práticas, e o modo como se ensina 

é uma das dimensões da cultura. (YUNES, 2013, p. 18.) 

 

A questão, aqui, é, acima de tudo, entender o processo educacional, a educação 

formal, como o meio de habilitar os cidadãos ao processo civilizatório, à participação 

ativa e consciente na vida nacional e no quadro das decisões globais, por meio da 

educação científica. A “escola”36, portanto, é essencial à conquista da autonomia e do 

progresso (em todos os campos da vida) pelo cidadão do século XXI, esse que, afirma 

Perini, “mesmo que não seja um cientista profissional, precisa ter formação científica, ou 

vai pagar por isso – e seu país junto com ele” (2010, p. 31), uma vez que “o mundo de 

hoje é dominado pela ciência e sua filha dileta, a tecnologia” (idem, p. 29). Porque o 

“próprio poder político está condicionado à qualidade e quantidade da ciência e da 

tecnologia que cada nação controla” (idem, p. 30). Além disso, as instituições, de modo 

geral, são responsáveis por afirmar ou negar, expandir ou “abafar”, enfraquecer ou 

estimular determinadas práticas – linguísticas, sociais, econômicas, culturais, políticas... 

– em detrimento de outras, ou, até mesmo, em oposição clara a outras, na maioria das 

vezes características de grupos minoritários, estigmatizados ou desfavorecidos. Logo, não 

é possível haver, mormente nesta realidade atual como a afirmou Perini, nenhuma 

escolha, nenhuma opção – em nenhum campo da existência –, que seja em vão. Muito 

menos no que se refira a decisões e ingerências políticas: as ações, nesse campo, 

respondem a interesses bem-definidos, relacionados com um Estado que se 

almeja/ambiciona fazer cumprir. Incluem-se aí, claro, as ações político-linguísticas e 

político-educacionais. Por isso que 

Apesar da impossibilidade de legislar sobre matéria linguística, o Estado vez 

ou outra decide gerir a língua oficial por meio de leis, e aqui temos desde as 

“leis que quase pegam”, como as dos acordos ortográficos, até as “leis que não 

pegam de jeito nenhum”, como aquelas que pretendem defender a pureza do 

                                                             
36 “Escola” está escrita entre aspas porque é termo que deseja aludir a todo o sistema de ensino de 

um país, do maternal à universidade, passando por cursos técnico-profissionalizantes e abarcando, também, 

os cursos específicos em geral, das mais variadas matérias.  
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idioma pátrio, ameaçado por supostas razões que vão desde a incúria dos 

cidadãos até a invasão dos estrangeirismos – os espanholismos, os 

francesismos e agora os anglicismos, por ordem de entrada no palco. 

(CASTILHO, 2012, p. 98.) 

 

Portanto, resta evidente que a língua – a despeito de ser dinâmica, de ganhar vida 

e legitimidade na boca dos falantes – recebe influências centrípetas, centralizadoras 

(refreadoras da mudança linguística), de agentes vários (do cientificismo purista, da 

tradição literária, da política, da economia, da cultura, da educação formal, de 

comunidades de prática...) interessados em certas atuações (afirmativas ou negativas de 

algo – protesto), em certa ordem de coisas... que bem poderia ser, no caso brasileiro, 

tornar nossa participação na ordem político-econômica mundial (decisória, diplomática) 

tão marcante quanto nossa presença física – continental – no globo terrestre.  

De toda forma, se o progresso, o presente e o futuro, estão na educação, é vital 

que os professores, de todos os níveis e nos variados campos do saber, estejam bem-

preparados para o desempenho de sua tarefa. Em termos linguísticos, isso requer que 

sejam dotados de um repertório cultural e linguístico amplos – porque os discursos nada 

são sem os interdiscursos, sem as memórias e a história, o construído e o “a construir”. 

Logo, é preciso que os educadores tenham condições de criar, em sala de aula, um 

ambiente que, a partir da “língua nativa” dos estudantes (o PB, segundo Perini, 2010, p. 

45), de suas vivências cotidianas, concretas, e de seu conhecimento de mundo, estimule 

o interesse e a criatividade e propicie a aproximação e o apoderamento prazeroso da 

norma culta e, quiçá, também, da norma padrão. Afinal, segundo Castilho, o “objetivo 

das boas gramáticas é desvelar o conhecimento linguístico armazenado na mente dos 

falantes, desde o cidadão analfabeto até o escritor laureado” (2012, p. 32). 

No entanto: 

As dificuldades econômicas do país explicam a evasão escolar tanto quanto o 

perfil do magistério público, ainda agarrado a um ensino estritamente 

gramatical. Baixos salários atuam em mão dupla: atraem para a profissão 

mestres de baixo nível cultural, que nem sempre frequentaram as boas 

universidades públicas, e os desestimulam a realizar um bom trabalho. Seu 
nível cultural é um dos aspectos mais provocativos do atual quadro de ensino 

público; o professor deveria falar a língua do Estado, a quem representa 

diante de seus alunos. Mas que variedade do português brasileiro falam esses 

professores? Certamente a variedade popular. Este é um complicador a mais 

nas discussões sobre o padrão linguístico que se deve ensinar nas escolas. 

(CASTILHO, 2012, p. 99. Grifo nosso.) 

 

É essa realidade, esse ciclo vicioso de ignorância alimentado por representações 

inadequadas construídas sobre representações inadequadas, sentidos negativos sobre 

sentidos negativos, que instrumentos linguísticos como os analisados neste trabalho, por 
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exemplo, pretendem ajudar a transformar. Porque é crucial que, por meio de novas 

políticas linguísticas e educacionais, novas formas de buscar o ensino/aprendizagem, 

passemos a formar novas representações e outros sentidos, contra as representações e os 

sentidos que, como brasileiros, construímos e recebemos desde sempre. E que bom seria 

se “a língua do Estado” a que se referiu Castilho, a ensinada nas escolas, a presente nos 

livros didáticos e literários, nos discursos da ciência e da mídia, fosse o PB, tal como 

analisado, materializado, gramatizado nos corpora aqui examinados,37 essa língua que 

deixa evidente para mais pessoas que seus falares são legítimos, permitindo que se 

abandonem “noções preconceituosas e irracionais como a de ‘língua pobre’, ‘língua 

deturpada’, ‘língua sem gramática’ e outras do tipo” (BAGNO, 2012, p. 455). 

 

2.2 Norma, variação e gramatização 
 

Norma s.f. (1670) 1  aquilo que regula procedimentos ou atos; regra, princípio, 

padrão, lei 2 padrão estabelecido, costume 3  exemplo, modelo, padrão 4 

LING GRAM conjunto dos preceitos estabelecidos na seleção do que deve ou 

não ser us. numa certa língua, levando em conta fatores linguísticos e não 

linguísticos, como tradição e valores socioculturais 5 LING tudo o que é de 

uso corrente numa língua relativamente estabilizada pelas instituições 

sociais ETIM lat. nórma,ae 'regra, padrão' SIN/VAR ver sinonímia de 

costume, modelo e regulamento COL credo, normológio, preceituário 

(Dicionário eletrônico HOUAISS da língua portuguesa 3.0. Grifo nosso.) 
 

A transcrição do verbete “norma” do dicionário Houaiss (excluídas três acepções 

sob as rubricas “álgebra”, “editoração” e “matemática”, que não nos interessam 

particularmente) atende à intenção de definir, materializando mesmo, os três termos que 

intitulam este item de nosso estudo: norma, variação e gramatização. 

Aqui, a entrada do dicionário com seu texto respectivo não tem apenas a função 

imanente, concreta, de dar a conhecer a significação da palavra “norma” e dos sentidos 

que ela pode assumir em função da frase em que esteja inserida; ela também exprime, por 

meio de seu sentido, da ideia que carrega – a própria razão de ser do conceito linguístico 

de variação, pois que é possível o entendimento de que só existem normas porque há 

variação,38 e vice-versa. Além disso, como metalinguagem, corresponde à materialização, 

propriamente considerada, de um “evento” de gramatização. 

                                                             
37 Para uma observação imediata dos dados coletados nos corpora analisados neste trabalho, 

dirigir-se aos Quadros 1, 2, 3, 4 e 5, nas páginas 53, 114, 118, 120 e 122, respectivamente.  
38 Variação de impulsos, de desejos, de caracteres psicológicos e morais, de índoles, de 

necessidades, de condições materiais, de paixões e sentimentos, de dificuldades, de seres... infinitas 

possibilidades. Como dissemos antes, instabilidade em favor da vida, perene transformação.   
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Tal conceito – gramatização – foi apresentado em 1992, na Introdução do segundo 

tomo da Histoire des idées linguistiques (AUROUX, org., 1992),39 e deve ser entendido 

como “o processo que conduz a descrever e a instrumentar uma língua na base de duas 

tecnologias, que são ainda hoje os pilares de nosso saber metalinguístico: a gramática e o 

dicionário” (AUROUX, 2009, p. 65). 

Segundo o autor referido, organizador da Histoire, a gramatização exerce sobre 

nossas concepções linguísticas em geral um impacto que não pode ser ignorado: 

Gramatizar é fazer o quê? É, dizíamos em 1992, construir um instrumento 

linguístico. Por aí queríamos dizer que a gramática não era uma simples 

representação da atividade de linguagem dos homens. Fazer uma gramática 

consistia, no contexto da gramatização, em construir protocolos que os sujeitos 

linguísticos poderiam utilizar em sua atividade de produção linguística; para 
eles, uma gramática é um instrumento que aumenta e muda sua capacidade 

linguística anterior. Uma língua “gramatizada” é uma língua 

instrumentada que dispõe de referências e normas. A gramatização 

trabalha, sem dúvida, sobre elementos que lhe preexistem, mas ela não os deixa 

idênticos. (AUROUX, 2009, p. 126. Grifo nosso.)  

 

Logo, do que nos disse Auroux, é possível depreender a profunda ligação que 

existe entre os três conceitos: norma, variação e gramatização. A inevitabilidade da 

variação, da mudança linguística, nas línguas humanas – porque a mudança é constitutiva 

da língua – explica a existência de diferentes normas, o que, por sua vez, justifica a 

necessidade e o interesse de gramatizar uma língua. Expliquemos, a partir das palavras 

de Bagno: 

Contra a mudança linguística não há nada que se possa fazer: ela é inevitável 

e é da própria natureza das línguas, tal como a mudança é da natureza de tudo 

o que existe na sociedade, no mundo e no universo. [...] Não há nada que se 

possa fazer contra a mudança linguística porque ela é impulsionada pelos 

próprios falantes. É no mínimo irônico ver a tradição purista tentando vencer 

o invencível: o processamento sociocognitivo da língua por seus próprios 

falantes nativos, incluídos os puristas! (2012, p. 27. Grifo do autor.) 

 

Assim, tudo o que somos e fazemos produz efeitos no mundo,40 transformando-o 

e transformando-nos, concomitantemente, nas interações/relações sociais. Dito de outra 

forma, nossas mudanças produzem mudanças, ao infinito. Mudanças que, no campo 

linguístico, no Brasil, devem-se, sobretudo, “ao fator social escolarização”, como revelam 

“as muitas pesquisas sociolinguísticas realizadas no Brasil nos últimos quarenta anos”, 

de acordo com Bagno (2012, p. 129). Vejamos: 

                                                             
39 Editado no Brasil com organização de Eni Orlandi. História das ideias linguísticas: construção 

do saber metalinguístico e constituição da língua nacional. Campinas, SP: Pontes; Cáceres, MT: Unemat 

Editora, 2001, que consta de nossa bibliografia.  
40 Efeitos de reflexão, refração e/ou difração, sobre os quais falaremos adiante, no capítulo 5. 
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Os estudos clássicos da sociolinguística variacionista nos anos 1960-1970 

mostraram que as mudanças linguísticas mais frequentes são aquelas que 

partem das camadas médias baixas da população [o que explica o fator 

"escolarização"] e vão se incorporando progressivamente na fala das camadas 

médias altas, até atingir [sic] as camadas sociais mais altas. Uma vez instaladas 

nesse grupo social dominante, as formas inovadoras deixam de sofrer avaliação 

negativa, ou seja, deixam de ser vistas como “erro” e se tornam plenamente 

aceitas... (2012, p. 193. Grifo do autor.) 

 

Esse seria, portanto, o “caminho percorrido” pelas formas variantes 

estigmatizadas, quando de sua normatização na “língua comum” referida por Bechara: a 

“modalidade mais uniforme e sujeita a um equilíbrio instável” (2014, p. 22). Portanto, 

quando de sua passagem, da norma popular, à norma culta. 

Com base na definição de Coseriu (1973) para a tricotomia “língua-norma-fala”, 

segundo a qual a norma é a realização “coletiva” do sistema – o sistema funcional, a 

língua – e a fala é a realização individual-concreta da norma, é possível depreender que 

os múltiplos falares realizam, pois, múltiplas “normas”. Normas que são “obrigados” (tais 

“falares / falantes”) a realizar, e as quais realizam como podem (a gramática prescritiva / 

normativa ensinada nas escolas); normas que desejam realizar (mudança dialetal 

provocada por ascensão econômica, por exemplo – desejo de aceitação) e normas que 

acreditam realizar. 

O que nos leva, pois, às normas como “nomeadas” pelos estudiosos (nomeação 

essa que, como tudo o mais, também varia): as normas objetivas, que, segundo Ataliba 

(2010), são os usos linguísticos concretos praticados pela classe socialmente prestigiada; 

as normas subjetivas, que, segundo Rodrigues (apud CASTILHO, 2010, p. 91), são as 

que se “espera que as pessoas façam ou digam em determinadas situações” (as próprias 

pessoas que falam incluídas aí, isto é, os falantes esperam de si mesmos certas práticas 

linguísticas – expectativas às quais correspondem ou não), e as normas pedagógicas (ou 

“prescritivas”), que, segundo Castilho (2010), são “uma mistura um tanto difícil de 

realismo com idealismo em matéria de fenômenos linguísticos” (p. 91). 

De fato, como afirma Bagno na GPPB (2012): 

Não existe vida social sem que se estabeleçam normas para a conduta em 

sociedade. Podem ser normas ditadas de cima para baixo, impostas ao conjunto 

das pessoas por alguma instituição hierarquicamente superior, ou podem ser 
normas surgidas do próprio convívio social, da própria atividade sociocultural 

e sociopolítica da comunidade. É isso que faz a diferença entre o normativo 

(de cima para baixo) e o normal (surgido e difundido no seio da comunidade). 

Na história das sociedades, é muito frequente que o normal, de tão aceito e 

praticado, seja regulamentado e normatizado pelas instâncias superiores, como 

a legislação (pp. 32-33). 
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Logo, as ideias, as ações/atitudes humanas, as ciências, as obras, os saberes, as 

superstições, enfim, as materialidades e as subjetividades todas da existência estão 

estreitamente vinculadas. Uma língua específica de um país, nesse sentido, pode ser 

entendida como o resultado de um processo, muito mais que linguístico, também 

histórico, social, político, cultural...41 que a tornou e a torna, progressiva e 

constantemente, uma escolha mais “óbvia” entre outras possíveis – externa e 

internamente, no passado e no presente.  

De acordo com Naro e Scherre (2007), por exemplo, a história das origens do 

português brasileiro deixa ver que houve uma “confluência de motivos” que o tornou o 

que ele é, hoje, e que o levará ao que ele será, amanhã, seguindo a deriva linguística da 

história, nos termos de Sapir (1949\1921):42 

...nossa língua tem uma inclinação (p.115) [...], as mudanças dos próximos 

séculos estão em certo sentido prefiguradas em certas tendências não 

perceptíveis do presente. (p. 155) 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, também as três gramáticas do português 

brasileiro examinadas neste estudo são resultado de um processo de elaboração que 

responde a “novos” estados da língua, a realidades já muito visíveis, habituais, normais, 

que demandavam gramatização, até mesmo para que se evitasse a pena de ser qualificada 

de “cega” uma ciência que ignorasse os fatos muito palpáveis de nossa realidade 

(linguística) atual. Afinal, a linguística, como ciência, não poderia se eximir de colorir 

com tintas bastante claras esse retrato da língua, essa “verdade” que é o PB.  

É o que ilustram essas palavras de Castilho na sua Nova Gramática do Português 

Brasileiro: 

Deixando de lado uma bisonha repulsa aos achados da Gramática tradicional, 

este livro mostra como as pesquisas linguísticas, na verdade, aprofundaram e 

enriqueceram esses achados, operando a partir de princípios e aplicando uma 

metodologia segura. Ou seja, a oposição “linguista versus gramático”, bastante 

cultivada nas décadas de 1960 e 1970, fase em que a Linguística moderna se 

implantou no Brasil, foi superada pela pesquisa científica. Gramáticos 

aprimoraram sua formação. Linguistas passaram a ocupar-se com a redação de 
gramáticas. E todos viveram felizes para sempre. (2012, p. 33.) 

 

Tal oposição “linguista versus gramático”, sobre a qual nos fala Castilho, é, na 

verdade, a oposição entre a tradição prescritivista da norma padrão e a realidade do PB e 

                                                             
41 Entendemos, claro, que história, política, sociedade e cultura são indissociáveis. A distinção, 

aqui, busca atender a certa compartimentagem como normalmente referida a princípio, no senso comum, e 

serve para realçar as áreas, também.  
42 “A língua se move ao longo do tempo num curso que lhe é próprio. Tem uma deriva.” (p. 150 

da obra de Sapir. O assunto é tratado nas páginas 145 a 170.) 
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do ensino possível de sua norma culta (as variedades urbanas cultas) – ou os usos mais 

difundidos no VGB –, “de forma a abandonar a arcaica separação entre ‘certo’ e ‘errado’” 

como defende Bagno. Pois não “há por que negar legitimidade ao que já está legitimado 

por todos os falantes, inclusive pelos urbanos e altamente letrados, inclusive pela 

nossa melhor literatura dos últimos cem anos”. (2012, p. 33. Grifo nosso.) 

É muito importante, aqui, prestarmos atenção a essas palavras do gramático da 

GPPB, pois elas vêm ao encontro da hipótese – como a expressamos, aqui – de 

gramatização do PB por meio da escrita literária, também, e não unicamente dos 

instrumentos linguísticos mais explicitamente normatizadores: gramáticas, livros 

didáticos e dicionários. Pois que entendemos a literatura (no caso, a nacional) não como 

algo “afastado da realidade linguística popular”, mas como resultado das práticas 

linguísticas e culturais do povo (no caso, o brasileiro). E, consequentemente, como causa 

dessas práticas, também, na medida de sua função normatizadora, no sentido de 

“representar e reforçar/legitimar a normalidade” das ações linguísticas que materializa. 

Essa função normatizadora das manifestações literárias (do “texto”, de modo geral) é o 

que está representado nestas palavras de Orlandi: 

...enquanto objeto histórico, tanto a gramática como o dicionário, ou o ensino 

e seus programas, assim como as manifestações literárias são uma 

necessidade que pode e deve ser trabalhada de modo a promover a relação do 

sujeito com os sentidos, relação que faz história e configura as formas da 

sociedade. O que nos leva a dizer que, por isso mesmo, eles são um excelente 

observatório da constituição dos sujeitos, da sociedade e da história. 

(ORLANDI apud ORLANDI (org.), 2001, p. 9. Grifo nosso.) 

 

Se “as manifestações literárias” promovem “a relação do sujeito com os sentidos”, 

relação essa que “faz história e configura as formas da sociedade”, resulta justificada 

nossa hipótese, reforçada por mais estas palavras de Bagno: 

A língua como dado biológico e como fato social desafia o tempo todo as 

classificações tradicionais que distribuem os fenômenos entre natura e cultura 

ou entre filogênese e ontogênese. [...] Consciente, portanto, dessa incapacidade 

de distinguir o descritivo do prescritivo, decidi assumir a máxima de que 

“descrever é prescrever” e com ela, no mesmo gesto, a crença, que sempre 

professei, no papel social do linguista como agente capaz de transformar, 

graças ao conhecimento acumulado sobre a língua, as relações sociais por 

meio da linguagem. (BAGNO, 2014, p. 93-94. Grifos do autor.) 

 

Então, se “descrever é prescrever”, e se a norma literária – uma vez que norma – 

prescreve, fato é que esta última tem revelado, e de formas que consideramos mais 

naturais,43 muitos pontos de convergência com a norma culta do PB. Isso, em verdade, 

                                                             
43 Explicamos tal ideia adiante, na página 109. 



41 
 

não traz novidade aos fatos, mas à sua teorização, uma vez que aproxima a oralidade da 

escrita44 (que Castilho trata como variações de canal, na p. 212 de sua NGPB) e possibilita 

a democratização da literatura, juntamente com a da língua – fato que parece óbvio, mas 

não o é: a língua literária, como sempre quiseram muitos, teve, durante um longo tempo, 

seu lugar bem-definido em um pedestal um tanto distante do “povo”.  

 

Para finalizar as considerações deste item, fiquemos com as palavras 

esclarecedoras de Alain Rey (2001): 

“Não se trata de rejeitar toda norma – nenhuma sociedade pode abrir mão delas –

, mas sim de fiscalizar sua construção com a análise científica, e compreender a atividade 

normativa, isto é, modificá-la, como um setor da prática social menos inocente do que 

parece” (p. 144). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
44 Segundo Bagno (2013), entre “língua falada e língua escrita, existem muito mais semelhanças 

do que diferenças. De fato, essas duas modalidades de uso da língua só diferem quanto às condições de 

produção: a fala é produzida e revisada ao mesmo tempo, ao vivo, em alto e bom som, enquanto a escrita 

permite que produção e revisão ocorram em momentos distintos” (p. 68). E continua explicando que, “nos 

dias de hoje [de desenvolvimento vertiginoso de novos meios de comunicação e de novas tecnologias de 

informação], nem mesmo as diferenças devidas ao gênero textual e à variação estilística podem servir de 

argumento para qualquer tipo de distinção nítida entre fala e escrita (p. 70). (Grifos do autor.) 
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3 PORTUGUÊS, BRASILEIRO OU PORTUGUÊS BRASILEIRO? A 

LÍNGUA OFICIAL DO BRASIL 
 

Há mais de quinhentos anos a língua portuguesa foi trazida ao Brasil. Nos 

séculos XVI a XVIII foi rotulada como o português no Brasil, pois era 

inteiramente lusitana, e não tinha superado as línguas indígenas. A partir do 

século XIX, a língua portuguesa tornou-se majoritária, começou a distanciar-

se do português europeu, sendo então denominada português do Brasil. A 

partir dos anos 80 do século XX, suprime-se a preposição do, e começamos a 

falar em português brasileiro. Sinaliza-se com isso que novos distanciamentos 

tinham ocorrido, servindo a expressão para designar a identidade linguística 
dos brasileiros. 

Esta Nova Gramática do português brasileiro agrega um certificado a mais à 

nossa identidade. Não se trata de um certificado qualquer, pois é na língua que 

se manifestam os traços mais profundos do que somos, de como pensamos o 

mundo, de como nos dirigimos ao outro. Faltava clarificar a gramática do 

português brasileiro, para dar status científico à sua percepção. (CASTILHO, 

2012, p. 31. Grifos dos autor.) 

 

Por meio desta introdução à sua Nova Gramática do Português Brasileiro (2012), 

Ataliba de Castilho oferece ao leitor um resumo do percurso de autoidentificação e 

valoração do português na terras brasileiras, até os dias de hoje – quando, assunto sempre 

em pauta, as discussões acerca das características de nossa língua fazem proliferar estudos 

na área. Os resultados de muitos desses estudos estão materializados nos instrumentos 

linguísticos – tomados em amplo sentido45 – que analisaremos aqui. E ultrapassam – e 

muito – o âmbito acadêmico. 

Por isso consideramos que não é supérfluo explicitar que as três obras que 

compõem nosso corpus gramatical são referenciadas ao longo do trabalho sobretudo na 

acepção em que seu “nome” deriva, por metonímia, do “todo” (a parte pelo todo) que é a 

“gramática-sistema-de-relações-da-língua”. Portanto, nessa sua “função-objeto”, 

“função-livro-instrumento-político-linguístico-e-pedagógico” e “agente gramatizador do 

PB”, deve estar claramente entendido (e não “subtendido”) seu conceito a respeito do 

sistema gramatical do PB e sua representação social – sua “imagem” no senso comum da 

sociedade brasileira. Assim é que, por exemplo, a gramática aludida – a de Ataliba –, é 

tantas em uma: seu calhamaço de capa dura e muitas, muitas letras; sua “imagem” de 

“livro de leitura difícil, horrorosa”, ou de “obra de leitura agradável e proveitosa”, ou 

tantas outras mais, igualmente possíveis; sua concepção do PB na condição de sistema, de 

                                                             
45 No sintagma em questão – “instrumentos linguísticos” –, o termo “linguístico” é referência 

generalizadora, nas acepções em que guarda relação com a “língua na qualidade de meio de comunicação” 

e “prática”, conforme dicionarizado no Houaiss eletrônico. E como acreditamos que a questão “política” 

atravessa todas as práticas humanas, as obras analisadas aqui, as linguísticas e pedagógicas e as literárias, 

não deixam de ser instrumentos de uma política cultural, linguística, econômica, pedagógica... no tempo-

espaço em que são concebidas e lidas. 
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relações entre as unidades significativas da língua; seu texto prolixo ou bem-construído; 

sua forma de construir “seu” discurso. Da mesma forma se dá com as obras literárias, 

“unidades instáveis”46, de múltiplas significações.   

Pois que falamos, aqui, de instrumentos e conceitos – símbolos – cujas 

representações – também simbólicas – têm especial força constitutiva de sensações, 

sentimentos e percepções, de ações e inações, de conceitos e preconceitos – mais 

símbolos, possíveis ao infinito. Porque, como dissemos anteriormente, todos somos 

dotados do saber epilinguístico que classifica e critica, e condensa sentidos, ainda que 

sem o saber, isto é, ainda que esses “sentidos” (percepções, no caso) não encontrem 

palavras. 

Por isso, esta afirmação de Ataliba Teixeira de Castilho: “As línguas naturais são 

o ponto mais alto de nossa identidade como indivíduos e como participantes de uma 

sociedade” (2014, p. 89). É possível mesmo crer que, em todas as épocas, houvesse quem 

concordasse com ele, pois as línguas sempre representaram, para os homens, sua condição 

de sociedade – e de necessidade, e direito, e poder, e subjugação, e união, e segregação, 

e medo, e aprendizado, e tristezas, e alegrias. Tudo isso, nas suas palavras ditas e 

pensadas, e cantadas, e musicadas e pintadas; nas suas linhas e entrelinhas; nos seus textos 

e intertextos; nos seus “expressos” e nos seus “implícitos”; nas suas formas e nos seus 

conteúdos; nos seus gritos e nos seus silêncios... enfim, nos seus discursos pela vida afora. 

E desse “mundo de símbolos”, os livros são muitos exemplos em um, apenas.      

Porque, no simbólico em que estamos todos imersos (ORLANDI, 2010), pode ser 

muito enganosa a crença de que a “forma” é o que primeiramente se vê – ou de que a 

primeira “impressão” está na forma.47 E até por isso nossa “cultura” tem o costume de 

valorizar a “percepção” infantil, o primeiro olhar sobre as coisas do mundo, a “inocência 

das representações”... Pois na “imagem” de objetos – como os livros, de que, em última 

instância, tratamos aqui – há tantas imagens sobrepostas (ilusões de transparências), que 

o que se pode ver, em primeiro lugar, é, por exemplo, a “imagem” que nossos pais fazem 

de como “vemos/deveríamos ver” os livros.  

Dito isso, situados no espaço-tempo do mundo e deste trabalho nossos “objetos” 

(plano da expressão) de análise, nossos corpora, passemos ao conteúdo – forma e 

                                                             
46 Alusão ao sintagma “equilíbrio instável”, que Evanildo Bechara emprega para qualificar a 

“língua comum, marca e alicerce da unidade nacional” (2014, p. 22).  
47 Do ditado popular: “A primeira impressão é a que fica.” Essa “impressão” costuma referir-se, 

no senso comum, à aparência.   
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substância – de que são feitos. Para tanto, reflitamos um pouco sobre a história do 

português.    

A primeira gramática do português – a Grammatica da lingoagem portuguesa – 

foi escrita por Fernão de Oliveira,48 frade português da cidade de Aveiro, que a concluiu 

em 27 de janeiro de 1536. No Brasil, vivia-se o primeiro momento das “novas condições 

de funcionamento do português” no espaço-tempo da colônia para a qual a língua fora 

transportada (ORLANDI, 1993), apenas quatro anos antes: em 1532, quando da 

instalação dos primeiros colonizadores. Portanto, é importante notar que o início da 

presença do português em terras brasileiras coincide com o “início” da gramatização da 

língua em Portugal, motivada mesmo que fora pelas Grandes Navegações, como contam 

os estudiosos da vida de Fernão de Oliveira. É possível que esse tenha sido um dos 

motivos que explicam as políticas da Coroa Portuguesa – representada, entre outros, pelo 

Marquês de Pombal – no sentido de assegurar – leia-se “obrigar” – o uso e a coesão 

(unidade) da língua da metrópole. Para uma nação que se expandia e precisava firmar-se 

como nação, a formalização da língua era uma necessidade premente.  

Fato é que, daquele 1536 até o ano de 2010, quando da publicação da Gramática 

do Português Brasileiro (GPB), de Mário Perini – a primeira a utilizar a nomenclatura 

português brasileiro (PB) e a gramatizar “o português falado do Brasil”49 –, já se vão 

séculos de estudo e sistematização da língua portuguesa, infindáveis discussões que 

mobilizaram o meio científico e a sociedade como um todo, e outras duas gramáticas – 

as três únicas, por enquanto – nomeadas do PB: a já citada Nova Gramática do Português 

Brasileiro (NGPB), de Castilho, e a Gramática Pedagógica do Português Brasileiro 

(GPPB), de Bagno  

Do que foi dito sobre “o primeiro momento” do português na nova terra, infere-

se que houve outros momentos, e, de fato, contam-se mais três. Tendo o primeiro durado 

122 anos – de 1534 a 1654, quando da expulsão dos holandeses das terras brasileiras – 

                                                             
48 Fernão de Oliveira nasceu em Aveiro, em 1507. Homem de múltiplos interesses, foi gramático, 

historiador, cartógrafo, piloto e teórico de guerra e de construção naval, revisor ou corretor da Imprensa da 

Universidade de Coimbra e professor de retórica. Iniciou os estudos, aos nove anos, no Convento de S. 
Domingos, de sua cidade natal. Em 1536, em Lisboa, publicou a primeira gramática da língua portuguesa: 

Grammatica da Lingoagem Portuguesa. No século XVI, quando Portugal procurava afirmar sua autonomia 

nacional e se lançava à exploração marítima, a formalização da escrita fez-se extremamente necessária. Tal 

obra, sem seguir o modelo das gramáticas até então produzidas, oferece um conjunto de reflexões de caráter 

linguístico e cultural, na tentativa de propor uma norma para o português do século XVI: trata de formas 

gramaticais, da fonética, da lexicologia, abordando especialmente alguns estudos etimológicos e da sintaxe 

Acredita-se que Fernão de Oliveira tenha vivido até 1581, aos 74 anos. Dados colhidos em: 

http://cvc.instituto-camoes.pt/seculo-xvi/fernao-de-oliveira.html#.VcpqTPlViko 
49 Sua definição de PB, explicitada logo na página 19 de sua obra.  
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suas marcas principais foram a predominância da população de negros e índios sobre a 

de europeus e o domínio quase total da “língua geral”,50 espécie de língua franca, de base 

tupi: “Todos os grupos étnicos – índios de diversas tribos, europeus e africanos – sabiam 

se comunicar usando esse sistema tupi, sem dúvida com conhecimentos mais ou menos 

profundos.” (NARO; SCHERRE, 2007.) Mesmo nessa realidade, porém, o português era 

a língua de Estado, ensinado nas escolas católicas e empregado em documentos oficiais. 

O segundo momento perdurou por 154 anos, de 1654 a 1808, ano da chegada da 

família real portuguesa ao Brasil. A expulsão dos holandeses é seguida de uma 

intensificação da política colonizadora e, por conseguinte, da escravidão, de modo que o 

número de portugueses – e, portanto, de falantes do português – cresce, juntamente com 

o número de negros trazidos como escravos ao país. Com isso, alteram-se 

significativamente as relações entre as línguas faladas na colônia, com o aumento dos 

relacionamentos entre europeus e negros e do uso do português (de falares de variadas 

regiões de Portugal) em detrimento das línguas francas de base indígena. O português 

passa, então, a ser “a uma só vez a língua do Estado e a língua dominante” (ORLANDI; 

GUIMARÃES, 2001). É nesse período que a ação impositiva do Marquês de Pombal 

começa a se fazer sentir, com a proibição do ensino de línguas indígenas nas escolas dos 

jesuítas e a instituição da obrigatoriedade do ensino do português. 

No terceiro momento, que se estende por apenas 18 anos, de 1808 a 1826, a grande 

mudança, muito significativa, acontece com a chegada da corte portuguesa ao país – e, 

com ela, a de aproximadamente quinze mil portugueses e a das sessenta mil peças – entre 

livros, manuscritos, mapas, estampas, moedas e medalhas – que vieram a constituir o 

núcleo original do acervo da Biblioteca Nacional. Além disso, houve a criação da 

imprensa, por Dom João VI. Segundo Orlandi e Guimarães (2001), “resulta disso um 

efeito de unidade do português no Brasil. O português é a língua do Rei cujo governo tem 

sede no Rio de Janeiro, então capital do Reino Português”. (P. 23. Grifo nosso.) 

Assim contam Naro e Scherre a expansão da língua portuguesa nesses dois 

períodos: 

A partir do século XVIII, entretanto, a língua portuguesa começa a se espalhar 

entre a população brasileira até chegar à situação atual de seu predomínio 

                                                             
50 Naro e Scherre explicam que, “nos termos de Rodrigues (1996:11), pode-se atestar no Brasil 

documentação da existência de duas línguas gerais de base indígena, a língua geral paulista e a língua geral 

amazônica, que, em momentos distintos e durante muito tempo, serviram de ‘veículo de contacto dos 

europeus e seus descendentes mestiços com outros povos indígenas’ e que eram faladas como primeira 

língua pelas mulheres indígenas e seus filhos e como segunda língua pelos pais europeus.” (2007, p. 28). A 

obra a que os autores se referem é: RODRIGUES, A. D. “as línguas gerais sul-americanas.” Papia – Revista 

de Crioulos de Base Ibérica. Brasília: Thesaurus, n. 4, pp.6-18. 
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maciço, mesmo entre populações com pouca ou nenhuma ascendência lusa. 

[...] Apesar da riqueza das fontes disponíveis a respeito da fala dos índios e dos 

brancos, é escassa qualquer evidência documentária específica quanto ao 

português ou outras línguas faladas pelos africanos no Brasil, além de algumas 

menções breves de africanos que não dominavam o português, mas apenas a 

língua geral tupi ou línguas africanas. [...] Nesse aspecto, a situação de então 

parece espelhar a de hoje: nos dois casos, os observadores – nativos ou 

estrangeiros – não conseguem reconhecer qualquer traço linguístico associado 

exclusivamente à etnia afro-brasileira. Pode existir um “Black English” nos 
EUA (hoje denominado AAVE – African American Vernacular English); no 

Brasil, se existiu um “português negro”, suas diferenças em relação ao 

português geral eram tão sutis que fugiam aos ouvidos dos observadores. 

(2007, pp. 28-29)  

 

Reproduzimos esse excerto porque nos parece realmente característica de nossa 

realidade como país – desde sempre, então – e de nossa identidade como cidadãos 

brasileiros essa análise dos dois autores, ao fim da qual concluem, com base nos estudos 

de Vogt e Fry (1996),51 que provavelmente não houve no Brasil um pidgin ou crioulo de 

base portuguesa – o que explicaria o silêncio da questão por parte da literatura 

especializada –, mas sim o uso, pelos brasileiros de origem africana, de variantes locais 

do português popular (do Brasil) da época ou um pidgin de base africana caído em desuso 

(exceto para comunicação secreta, como se verificou na localidade estudada por Vogt e 

Fry). E, o que é mais importante, que “essa abordagem tem a vantagem de explicar a 

pesada influência lexical das línguas africanas no português popular do Brasil.” 

(2007, p. 31. Grifo nosso.) Voltaremos a esse ponto após descrevermos o quarto momento 

das “condições de funcionamento” do português no Brasil. 

Esse período tem início em 1826, quatro anos após a Independência (1822), com 

a proposta de um deputado de que “os diplomas dos médicos no Brasil fossem redigidos 

em linguagem brasileira”, segundo Orlandi e Guimarães (2001, p. 23). E os autores 

prosseguem narrando: 

No ano seguinte, depois de longas discussões [...] uma lei estabelece que os 

professores devem ensinar a ler e a escrever utilizando a gramática da língua 

nacional. Assim, ao se colocar a questão da língua nacional no Brasil, evita-

se, ao mesmo tempo, nomeá-la oficialmente seja como língua portuguesa, seja 

como língua brasileira.52 (2001, p. 23.) 

 

Realmente, tanto a questão da influência lexical africana no PB (considero 

essencial assumir, nesse ponto, essa denominação e a representação que ela carrega) 

quanto a da nomeação da língua que falamos (e escrevemos – enfim, usamos), desde o 

                                                             
51 VOGT, C.; FRY, P. Cafundó: a África no Brasil – linguagem e sociedade. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996.  
52 “Sobre este assunto ver Os sentidos do idioma nacional (Dias, 1996).” Nota dos autores na obra 

que citamos aqui.  
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início de sua problematização, trazem, a nosso ver, muito do que somos/acreditamos ser 

como “povo” – nas representações que “construímos” e nas que aceitamos como 

“nossas”, ininterrupta e concomitantemente. Primeiramente, a escolha lexical de Naro e 

Scherre na construção do sintagma “português popular” diz sobremodo sobre as 

representações nossas quanto à nossa forma histórica, sobre a imagem que fazemos de 

nossa sociedade, língua e cultura – especificamente, aqui, sobre a questão do negro e do 

idioma no Brasil. Mas o realce, então, não deve cair sobre a matéria de fundo 

socioeconômico, que daria conta da escravidão como o “início sempre perpetuado” da 

desigualdade econômica dos brasileiros afrodescendentes em relação à população de 

ascendência europeia. Acreditamos que a atenção deva ser dirigida à concepção (ao 

discurso), evidente na letra mesma do texto – pois a interpretação não exige muito 

“trabalho semântico” –, segundo a qual as palavras de origem africana fariam parte de 

uma variedade popular do português do Brasil, e não da língua que, hoje – sobretudo 

após o esforço gramatizador dos três gramáticos aqui estudados (na metonímia 

significativa) –, chamamos “português brasileiro”. E essa língua é tão nossa, tão legítima 

e característica dos brasileiros, que, julgamos, não poderia legar ao léxico de origem 

africana a posição discursiva estigmatizada que o senso comum acaba por atribuir à 

expressão “língua popular” (por “norma popular”). Como solução do “dilema”, atribuiria 

a ele seu “lugar” devido na riqueza do VGB (“riqueza” é termo usado, aqui, unicamente 

pela ciência da riqueza substancial das línguas do mundo, de modo geral. Nada a mais 

nem a menos). 

Então, chegamos ao ponto seguinte. A autoimagem do brasileiro, construída pelo 

olhar que vem de fora (ORLANDI, 2008), parece produzir em nós uma “esquizofrenia 

cultural”,53 espécie de personalidade não constituída, que não apenas dissocia o 

pensamento da ação, mas que também tem cindido o próprio pensamento – que se pode 

manifestar, então, ora como um, ora como outro. O que pretendemos dizer com isso? Que, 

ao mesmo tempo que parece estranho ao senso comum nacional a construção de discursos 

que refiram “o negro brasileiro” – afinal, muito frequentemente usaríamos tão somente o 

(um) (?) nome “brasileiro” –, costumamos dirigir ao negro, talvez com mais contundência 

– ou apenas ao pobre, como querem alguns –, as inseguranças e os preconceitos com os 

quais construímos nossa própria representação. Assim, ou desejamos ser “o branco”, o 

“de fora”, o “colonizador” – o que quer que esses “issos” signifiquem –, e então buscamos 

                                                             
53 Não podemos deixar de citar a inspiração em Haugen (1959).  
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nos distanciar da realidade social brasileira, ou exageramos características que não são 

necessariamente – ou mesmo nada – nossas – ou o são apenas em parte, mas nunca 

sozinhas: índio, escravo, múltiplo, bonzinho, ladrão, preguiçoso, “um forte”... – e 

tornamo-nos caricatos, o exótico povo sem história, de que nos fala Orlandi (2008). Na 

dificuldade de “autonomeação”, geralmente somos os dois, e por isso a esquizofrenia: o 

“colosso” e o “berço esplêndido”, e/ou o “deitado eternamente” e o futuro que não chega.        

E isso é o que nos constitui, esse vazio, essa cisão. Nas palavras de Orlandi (2008): 

Nem índios, nem europeus, somos produzidos por uma fala que não tem um 

lugar, mas muitos. E “muitos” aqui é igual a “nenhum”. Desse lugar vazio 

fazemos falar as outras vozes que nos dão uma identidade. As vozes que nos 

definem. Europeu falando de índio produz brasilidade. Nós, falando do que os 

europeus dizem de suas descobertas, falamos o discurso da nossa origem.  
Fazemos falar os outros. O brasileiro se cria pelo fato de fazer falarem os 

outros. E não é por assimilação54 mas ao contrário, pela distância, pela 

instauração de um espaço de diferença, de separação, que construímos nosso 

lugar mais “próprio”. Não temos o lugar do centro preenchido, em um 

movimento de assimilações. Em nosso imaginário, não nos identificamos com 

o índio, mas também não reivindicamos o português como igual. (2008, p. 25.) 

 

Logo, é fundamental que tenhamos a clara ciência de que a problemática da 

nomeação de nossa língua (dos brasileiros) está diretamente relacionada com a 

problemática de nossa constituição histórica, e que “a forma histórica dos sujeitos e da 

sociedade se define nas relações entre Língua, Ciência e Política”, segundo Eni Orlandi 

e Eduardo Guimarães (2001, p. 35). Neste estudo, contudo, não nos interessa determo-

nos apenas nas discussões das ideias linguísticas,55 das teses sobre a origem do PB
56 –, 

mas destacar as representações que fazem com que não enxerguemos os fatos da língua 

já gramatizada, a legitimidade dos nossos falares comuns, do VGB, enfim. Para além das 

teorias e dos conceitos, importam-nos, também, “os dados”, as “obras”, os textos como 

                                                             
54 “Um exemplo: a identidade dos franceses, no nacionalismo, se faz por assimilação aos gauleses, 

me dizia O. Ducrot na MSH, confirmando a direção de minhas reflexões.” (Nota da autora.) 
55 Orlandi e Guimarães (2001) referem-se a “ideias linguísticas” como dizendo respeito “à 

definição da língua, à construção de um saber sobre a língua, à produção de instrumentos tecnológicos que 

lhe são ligados [à construção desse “saber sobre” – metalinguístico] e também à sua relação com a história 

do povo que a fala” (p. 32). Portando, a história das ideias linguísticas está relacionada – e tem de considerá-

las, as duas – tanto com a noção de língua imaginária (como trabalhada e significada pela ciência) quanto 

com a de língua fluida (a do dia a dia), outros termos cunhados pela autora (Ver ORLANDI; SOUZA, 

1987). 
56 Ataliba explica as três teses sobre a origem do PB (como ele cita, expressamente) de forma 

sucinta e clara no Prefácio de Origens do português brasileiro (NARO; SCHERRE, 2008, p. 13). Segundo 

a tese da ancianidade, “o português brasileiro é uma continuação do português arcaico, com pequenas 

alterações”. A tese da emergência de uma nova gramática do português defende que “a partir do século XIX, 

o português brasileiro passou a construir uma nova gramática”. De acordo com a tese crioulística, por sua 

vez, “características do português brasileiro decorrem de um período de falares crioulos e semicrioulos de 

base africana”, de que discordam os autores do livro que ele prefacia. A segunda tese citada aparece por 

vezes “combinada” com uma das duas outras, assim como o fato de discordar da tese crioulística não 

significa negar a influência das línguas africanas no PB.  
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discursos em determinada situação, as produções todas da cultura. Porque a cultura é o 

“meio” que tem a capacidade de juntar, de “driblar” (na metáfora que nos é cara) as 

diferenças, as distâncias, normatizando-as, habituando-as umas às outras. (Ver Figura 2, 

mais adiante.) Porque acreditamos no senso comum como “lugar de saber” (constituído, 

representativo) (MOSCOVICI, 2007). E como lugar constitutivo, também, de saber. 

Porque concordamos com Orlandi em que “a história da constituição de uma língua, 

embora não visível para os seus falantes, atravessa assim mesmo as suas práticas 

(significativas) linguageiras”, de modo que a ciência (no caso, a linguística) concorre, 

portanto, para refirmar nossas negações, nossos desconhecimentos e nossos desinteresses 

(ORLANDI, 2008, p. 176), ao não refletir sobre eles no “lugar” que lhes seria próprio: a 

história, a sociedade, a cultura. Finalmente, porque estamos de acordo com Bagno quando 

ele afirma:     

Apesar de todos os esforços da assim chamada linguística moderna por se 

constituir como uma ciência de status semelhante ao de campos de 

conhecimento como a biologia, a geologia, a química, a física etc., a realidade 

é que a língua, seja qual for a definição que se lhe der, é um fato/fenômeno 

humano e, diante dessa verdade incontornável, qualquer pretensão a uma 

“objetividade” ou, pior, a uma “neutralidade” já nasce morta. (BAGNO, 2014, 

p. 93. Grifos do autor.)  

 

Mas voltemos a uma questão importante da história da língua nacional. O auge 

daquele quarto momento do português no Brasil – iniciado em 1826 com a 

problematização da redação (em que língua?) dos diplomas médicos – se deu no fim do 

século XIX, quando o português se constituiu em língua nacional. Naquele espaço-tempo 

produziram-se muitos trabalhos que buscavam instituir um lugar brasileiro de saber, de 

vida intelectual, o que implicava a necessidade de instrumentação, isto é, do aparato de 

instituições e de tecnologia que permitissem desenvolver as ciências e a “ciência das 

ciências”: a princípio, a primeira questão se resolveu com a fundação do Colégio Dom 

Pedro II, em dezembro de 1837, e a segunda, com a “importação” das ideias filosóficas e 

científicas de outros países que não Portugal. A partir daí, tem início o processo referido 

na segunda tese sobre a origem do português: a emergência/construção de uma nova 

gramática, a partir da gramatização brasileira do português. (ORLANDI; 

GUIMARÃES, 2001, p. 24. Grifos nossos.)  

O argumento do “novo” contra a tradição assim como a afirmação da unidade 
linguística com Portugal são, pois, os dois pontos fortes da gramatização 

brasileira no final do século XIX. (p. 27) 

 

A partir da segunda metade do século XIX [...] os estudos de linguagem no 

Brasil tornam-se uma tarefa brasileira, a questão não sendo mais a do português 

mas a do português do Brasil. Desde então o estudo do português como língua 
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nacional começa a influenciar a constituição das ideias linguísticas no Brasil. 

Antes a questão da língua não era senão uma forma de apropriação do 

Brasil por Portugal. 

A gramatização brasileira dividida entre o específico brasileiro e o modelo 

português chega ao final do século xx afirmando – no nível da política 

linguística oficial – que malgrado séculos de mudanças e de diferenciação há 

unidade linguística entre Brasil e Portugal. (pp. 32-33) 

 

Nesse ponto, é preciso façamos a distinção crucial que marca o espaço-tempo em 

que se dá este nosso estudo: as gramáticas analisadas aqui – obras do século XXI – não 

procedem à “gramatização brasileira do português”, mas à gramatização do português 

brasileiro, e nesse caso “a ordem dos fatores altera o produto”, na matemática/sistema da 

língua: de uma estrutura morfossintática que significa “a gramatização do português é 

brasileira” (isto é, português feito à moda brasileira), passa-se a outra cuja interpretação 

leva ao entendimento de que “a gramatização é do português brasileiro”. Logo, no 

primeiro caso, tem-se que a gramatização é que é brasileira, ao passo que, no segundo, 

esse qualificativo é atribuído ao português. A língua, sendo, portanto, brasileira, seria 

outra? Esse não é um questionamento a que seja fácil responder, e em vários pontos não 

há unidade nem mesmo proximidade entre as opiniões dos estudiosos. 

Há contradições tanto na comparação entre os três gramáticos quanto na 

observação das concepções próprias de cada um deles. Entretanto, o que parece importar, 

acima de tudo, é a realidade que estas palavras de Castilho dão a conhecer – e a questionar: 

A crescente importância do Brasil no cenário internacional mostra claramente 

que chegou a hora e a vez do português brasileiro. Chegou a hora, também, 

para que se trace uma vigorosa política linguística para o PB, ancorada em sua 

continuada documentação e análise, no estudo de sua história, na melhoria de 

seu ensino como língua materna e numa grande cruzada em favor da difusão 

do PB como língua estrangeira, em que Portugal tem reinado soberano com 

seu Instituto Camões.  A hora é esta. Vamos ajudar os portugueses a difundir 

a língua. (2012, p. 194. Grifos nossos.) 

 

3.1 O corpus gramatical 

 

Na página 25 de sua GPPB (2012), Bagno explica o que o motivou a escrevê-la: 

Só tomei a iniciativa de produzir esse livro depois que foram lançadas no 

mercado brasileiro as primeiras obras explicitamente voltadas para a descrição 

e a análise da nossa língua, o português brasileiro. Me refiro aos dois títulos 

abaixo: Gramática do português brasileiro, de Mário A. Perini (São Paulo: 

Parábola Editorial, 2010); Nova gramática do português brasileiro, de Ataliba 

T. de Castilho (São Paulo: Contexto, 2010). Esses dois lançamentos 

representam uma radical mudança na história das publicações gramaticais 
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brasileiras.57 Além de trazer [sic] no título o nome da nossa língua, tal como 

vem sendo usado nas pesquisas mais avançadas sobre a realidade linguística 

brasileira, essas duas obras rompem com a tradição de vincular sempre o 

estudo gramatical da língua da maioria dos brasileiros à comparação entre essa 

língua e a língua dos portugueses (e sempre sob a perspectiva da escrita 

literária, como se sabe).    

 

As três obras, no entanto, distinguem-se, já de saída, quanto às duas principais 

questões apresentadas naquele “discurso” de Castilho, “a hora e a vez do PB”: quanto à 

própria definição / caracterização do PB e quanto ao seu ensino. 

Dos três estudiosos, o que assume postura mais notadamente explícita quanto à 

língua dos brasileiros é Bagno. Para ele, PB e PE são duas línguas diferentes, cada uma 

com regras gramaticais próprias: 

Nessa gramática, adotamos a terminologia português brasileiro para nos 

alinharmos a uma denominação que vem sendo amplamente utilizada na 

pesquisa científica. É importante perceber que existe uma diferença entre 

português brasileiro e português do Brasil, uma expressão que também já foi 

muito usada. A preferência por português brasileiro indica um reconhecimento 

da especificidade da nossa língua dentro de um grupo maior de línguas, que no 

capítulo 5 vou chamar de portugalego. [...] É certo que muitas pessoas 

gostariam que nossa língua já fosse chamada tranquilamente de brasileiro. Seja 
qual for o nome que se dê a ela, no entanto, o que considero mais importante 

do que qualquer outra coisa é o reconhecimento do PB como uma língua 

plena, perfeita para atender a todas as necessidades de interação social e de 

construção da identidade dos cidadãos de uma nação soberana, rica e 

importante. Temos que estudar e ensinar a nossa língua com base no que ela é 

aqui e agora, no Brasil do século XXI. (2012, pp. 110-111. Grifos do autor.) 

 

Na gramática de Castilho, no entanto, essa questão fica por vezes confusa “na letra 

do texto”, embora sua concepção esteja definida. Do próprio excerto reproduzido acima, 

por exemplo, é possível inferir de “vamos ajudar os portugueses a difundir a língua”, que 

o autor considera haver entre PB e PE apenas distâncias, diferenças, variações... 

Para Perini, por sua vez, o PB é, de fato, uma variedade da língua oficial do Brasil, 

“a mais importante na prática” (2010, p. 20): 

Aquilo que algumas pessoas chamam “português certo” é, portanto, “português 

escrito”, e a língua que nós todos falamos (nós os 170 milhões de habitantes 

                                                             
57 Uma obra igualmente original é a Gramática de usos do português, de Maria Helena de Moura 

Neves (São Paulo: Unesp, 2001). No entanto, apesar de seus inúmeros méritos, seu corpus de análise é 

constituído exclusivamente de língua escrita (literária, jornalística, ensaística), em gêneros textuais mais 

monitorados, nos quais ainda persistem, ao lado das tendências inovadoras próprias do português brasileiro, 

usos mais conservadores, decorrentes da própria seleção textual do corpus. Por outro lado, a Moderna 

gramática brasileira, de Celso Pedro Luft (São Paulo: Globo, 2003), apesar do título, é essencialmente uma 

gramática da “língua portuguesa” no mesmo espírito das tradicionais. Já a Gramática do brasileiro, de C. 

Ferrarezi e I. M. Teles (São Paulo: Globo, 2008) não cumpre o que promete no título.  NOTA do autor.  
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do Brasil) é denominada, um tanto desrespeitosamente, “português errado”. 

(PERINI, 2004, p. 55.) 

 

Portanto, para o autor, a língua padrão do Brasil é a língua escrita, isto é, a que 

usamos para escrever – a dos jornais, dos livros técnicos, das revistas e da maior parte da 

literatura –, mas nunca, nunca mesmo, para conversar. Esta última, a que usamos para 

conversar, a que é informal, é que é, pois, o PB: a língua falada no Brasil. Confuso...  

porque qual seria o “nome” do português padrão? E se o PB é a língua falada, sua obra 

gramatiza apenas parte da nossa língua? Diferentemente do que afirma Bagno, para Perini 

a “língua que falamos (nós todos, operários, professores, mecânicos, médicos e 

manicures) é bastante diferente da língua que escrevemos (isto é, aqueles dentre nós que 

têm a formação necessária para a tarefa de escrever)” (2010, p. 19). 

Quanto ao ensino da língua, também o pensamento dos dois autores difere: Bagno 

expressa em sua GPPB que “essa gramática aqui é para quem ensina, para que as pessoas 

responsáveis pela promoção do letramento de outras pessoas conheçam a fundo seu objeto 

de trabalho. Não se deve ensinar gramática na escola, mas quem ensina na escola deve 

conhecer muitíssimo bem a gramática” (2012, p. 29). Ataliba (2010) parece concordar 

com Bagno nesse aspecto, o que se infere da definição mesma do público-alvo de sua 

obra. Já Perini parece assumir que uma pessoa com conhecimentos profundos da 

gramática tradicional teria dificuldades para aprender os “novos conceitos” do PB (Ver 

nota na Sumarização do corpus gramatical – Quadro 1).  

De tudo, porém, quanto se possa dizer a respeito das “gramáticas-livros”, o que 

julgamos imprescindível ter em mente pode ser representado por essa afirmação de 

Auroux: 

A gramática não é uma simples descrição da linguagem natural; é preciso 

concebê-la também como um instrumento linguístico: do mesmo modo que um 

martelo prolonga o gesto da mão, transformando-o, uma gramática prolonga a 

fala natural e dá acesso a um corpo de regras e de formas que não figuram 

juntas na competência de um mesmo locutor. Isso é ainda mais verdadeiro 

acerca dos dicionários: qualquer que seja minha competência linguística, não 

domino certamente a grande quantidade de palavras que figuram nos grandes 
dicionários monolíngues que serão produzidos a partir do final do 

Renascimento. [...] Isso significa que o aparecimento dos instrumentos 

linguísticos não deixa intactas as práticas linguísticas humanas. (2009, p. 70.) 

 

É como na analogia ensinada pela professora Terezinha Bittencourt, da 

Universidade Federal Fluminense: a leitura do manual do carro não garante a 

aprendizagem da direção, mas, uma vez tendo o aluno aprendido a dirigir, os 

conhecimentos do manual possibilitarão que ele conheça melhor não apenas o 

funcionamento do carro, mas também a própria ação de dirigir (PORTE, 2010, p. 26).   
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Quadro 1- SUMARIZAÇÃO DO CORPUS GRAMATICAL 

CARACTERÍSTICAS 
MÁRIO PERINI (2010): Gramática do 

português brasileiro (GPB) 

ATALIBA T. DE CASTILHO (2010): Nova 

gramática do português brasileiro (NGPB) 

MARCOS BAGNO (2012): Gramática 

pedagógica do português brasileiro (GPPB) 

Composição 

 

Livro de capa flexível, com 366 páginas, 

divididas em nove partes - Sintaxe da oração, 
Valência, Período composto, Uso das formas 

verbais, Sintagma nominal, Concordância, 

Classes de palavras, Discurso e Fonologia - 
e em 38 capítulos (além do Capítulo Zero e 

da Apresentação). 

Capa dura (hardback), com 768 páginas, 

divididas em 15 capítulos. 

Capa dura (hardback), com 1.053 páginas, 

divididas em cinco livros - Epistemologia do 
português brasileiro, História do português 

brasileiro, Multimídia do português brasileiro, 

Lexicogramática do português brasileiro e 
Didática do português brasileiro -, e em 22 

capítulos. 

Caracterização Descritiva (o autor explicita que o objetivo 

do livro é descritivo), "que procura explicitar 
a língua realmente utilizada pelos falantes do 

PB, sem discutir ou sustentar alguma teoria 

em particular; e muito menos prescrever a 
língua ideal que as pessoas deveriam usar." 

(pp. 25-26) Trata-se de "uma gramática da 

língua falada". (p. 339) 

Gramática de referência, a cuja tradição o autor 

pretende acrescentar um elo, mesmo quando 
das referências se afasta. Tal pretensão é 

explicitada na página 33 de sua NGPB. 

Logo nas primeiras páginas de sua GPPB, o 

autor clarifica os pressupostos de sua obra, em 
um texto intitulado "Aviso aos navegantes": 

trata-se de uma gramática, sim, e uma gramática 

propositiva, pedagógica, epistemológica, 
político-ideológica, teórica e histórica. (pp. 13-

14) / Quanto ao termo "propositiva", há duas 

possibilidades de entendimento: trata-se da 

"primeira gramática propositiva de uma 
pedagogia do português brasileiro" (p. 21, grifo 

do autor) e propositiva porque "não se limita a 

descrever ou a expor o português brasileiro, mas 
propõe efetivamente a plena aceitação de novas 

regras gramaticais que já pertencem à nossa 

língua há muito tempo e, por isso, devem fazer 
parte do ensino sistemático da língua." (p. 14, 

grifo do autor) - Isto é: a referência para o ensino 

de língua materna deve ser o vernáculo geral 

brasileiro (VGB). / Interessante notar que, na 
página 109, o autor explica que sua GPPB pode 

ser considerada normativa neste sentido: o de 

querer "contribuir na criação de um modelo de 
referência para as práticas sociais de linguagem 

que exigem maior grau de monitoramento 

estilístico na fala e na escrita – normativismo a 

favor  da maioria das pessoas x normativismo 
tradicional (que se faz contra elas), que o autor 
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classifica como pernicioso, antidemocrático e 

pré-científico, quando não francamente 
anticientífico. / Em seguida, afirma a diferença 

entre normativismo e prescritivismo, explicando 

que sua obra não é prescritiva, “[...] já que 
pertencem à língua falada por todos os 

brasileiros." 

Quadro teórico "Um corpo de categorias teóricas de 

aceitação mais ou menos geral" (informações 
consensuais, universalmente aceitas) + 

princípio da sintaxe simples. / "A ênfase 

deste/ livro é na sintaxe e semântica da 
oração. [...] Quanto aos fenômenos 

discursivos, tive que me limitar às 

construções de tópico." (p. 25-26) 

Teoria/abordagem multissistêmica [da língua], 

com forte conteúdo funcionalista-cognitivista. 
Trata-se de uma teoria que postula a língua em 

seu dinamismo, como um conjunto articulado 

de processos. (CASTILHO, 2014, p. 87) /"A 
teoria multissistêmica funcionalista-

cognitivista é definível pelos seguintes 

postulados: (1) a língua se fundamenta num 

aparato cognitivo; (2) a língua é uma 
competência comunicativa; (3) as estruturas 

linguísticas não são objetos autônomos [pois 

são flexíveis e permeáveis às pressões do uso; 
não são totalmente arbitrárias, e são dinâmicas 

e sujeitas a reelaborações constantes, através 

do processo de gramaticalização - p. 73 da 
NGPB]; (4) as estruturas linguísticas são 

multissistêmicas, ultrapassando os limites da 

gramática; (5) a explicação linguística deve ser 

buscada numa percepção pancrônica da 
língua." (NGPB, p. 69). 

 

"...a obra se abre como uma crítica às 

epistemologias dualistas que têm caracterizado 
boa parte do pensamento ocidental e, em sua 

esteira, a reflexão sobre a linguagem..." 

(BAGNO, 2014, p. 102). "A essas divisões do 
fenômeno linguagem" opõe-se "uma abordagem 

integradora, em que sistema e uso, gramática e 

discurso não se contrapõem hierarquicamente... 

mas antes [são considerados] como etapas na 
evolução ininterrupta da língua. " (Idem, p. 

103). Portanto, "Dentro desse quadro teórico, os 

processos de gramaticalização... podem ser 
vistos como a correia de transmissão que leva do 

uso ao sistema e do sistema ao uso." (Idem, 

ibidem) Logo, obrigatoriamente, consideração 
da língua como fenômeno pancrônico 

(coexistência de formas mais antigas com 

formas recém-criadas e formas em processo de 

fixação - mesmo tempo e mesmo espaço social 
de uso). 

Propósito explicitado 1) Reconhecer a variedade da língua que é "a 
mais importante na prática, e que foi até hoje 

muito pouco estudada" (p. 20). 

CONTRADIÇÃO? 2) "...pretende descrever 

como é o PB, não prescrever formas certas e 
proibir formas erradas." (p. 21.) 

"Deixando de lado uma bisonha repulsa aos 
achados da Gramática tradicional, este livro 

mostra como as pesquisas linguísticas, na 

verdade, aprofundaram e enriqueceram esses 

achados, operando a partir de princípios e 
aplicando uma metodologia segura." (p. 33) 

Logo, a NGPB pretende ser uma obra de 

referência, mas não uma gramática-lista, e sim 
uma que identifique regularidades 

Descrever as principais características do VGB 
(caracterizado como a espinha dorsal do PB, a 

norma urbana culta real), que deve ser assumido 

como válido, aceitável e correto e servir de base 

para o ensino de língua materna. (p. 21). 
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fundamentadas "no uso comum da língua, 

quando conversamos, quando lemos jornais, 
como cidadãos de uma democracia." (p. 32) 

Metodologia Estudo da gramática como disciplina 

científica (parte da formação científica dos 

alunos). Isso implica, para o autor: em 
relação às gramáticas usuais, inclusão, em 

maior medida, da apresentação, da 

explicação e da discussão de conceitos 
utilizados na análise." Resultado: utilização 

de noções gramaticais novas (conceitos da 

gramática tradicional são em grande parte 
inadequados). / Com relação às classes de 

palavras, Perini diz não haver uma resposta - 

nem simples nem complicada - aos 

questionamentos sobre sua qualidade e 
quantidade, oferecendo o que define mais 

como um programa de pesquisa do que como 

uma exposição de resultados. Pois que a 
"taxonomia das formas (que inclui as classes 

de palavras) é uma das grandes áreas de 

pesquisa a serem exploradas nos próximos 
anos." (p. 294) Além da importância 

descritiva (para que a gramática, no sentido 

da formulação das regras gramaticais, não 

seja inviável), uma classificação das formas 
tem, ao que tudo indica, a relevância de ser 

parte essencial de nosso conhecimento da 

língua. (p. 295) Do capítulo 31 ao 35, o autor 
da GPB faz uma exposição das classes de 

palavras agrupadas de acordo com seu 

programa de pesquisa: nominais, verbos, 

conectivos, adverbiais e expressões 
idiomáticas. Classificação, portanto, 

diferente da feita por Bagno. 

 
 

Distanciamento do "estilo revelação", segundo 

o qual o "gramático se transforma numa 

espécie de Moisés que desce dos altos montes 
e brada aos povos estupefatos... o que está certo 

e o que está errado em sua linguagem!". O 

autor afirma ter adotado a seguinte estratégia: 
"compus dois textos articulados, um expositivo 

e outro indagativo. Na exposição, falo eu, 

interpretando os achados da ciência atual, 
caminhando do texto para a sentença, e desta 

para o sintagma. Nas indagações, falam os 

leitores, por meio das perguntas que imagino 

que eles estejam formulando. O objetivo dessa 
estratégia é transformar os leitores numa 

espécie de coautores, recusando que entre eles 

e a língua que praticam seja obrigatória a 
interposição de um intérprete, de uma espécie 

de despachante para problemas gramaticais." 

(CASTILHO, 2014, pp. 88-89) / Com relação 
a uma classificação das formas (de que 

depende a descrição da estrutura de uma 

língua), o autor a faz destacando as classes de 

sintagmas (e não de palavras, respeitando 
mesmo sua afirmação explicitada 

anteriormente, em negrito. Assim, as palavras 

são estudadas/destacadas/classificadas nos 
sintagmas que compõem): os sintagmas verbal, 

nominal, adjetival, adverbial e preposicional 

(capítulos 10 ao 14). Na página 55, porém, 

nomeia as classes de palavras no português: 
verbo, substantivo, artigo, pronome, adjetivo 

(variáveis), advérbio, preposição e conjunção 

(invariáveis). Essa descrição segue o critério de 
análise da estrutura morfêmica das palavras, e 

Proposição de "uma repartição nada ortodoxa 

das classes gramaticais, devidamente justificada 

pelas opções teóricas assumidas na obra." 
(Bagno, 2014, pp.102-105.) Assim, são nove as 

classes gramaticais propostas como resposta aos 

princípios teóricos assumidos na GPPB para a 
descrição do PB (uma vez que o autor afirma 

que as classes gramaticais não "existem" no 

mundo empírico, mas são decisões tomadas pelo 
teórico com base em suas pesquisas e em suas 

opções filosóficas): verbo; nome (substantivo e 

adjetivo); verbinominais (infinitivo, particípio, 

gerúndio); índices pessoais (pronomes pessoais 
e pronomes possessivos); mostrativos (artigos, 

não pessoa, demonstrativos); quantificadores 

(definidos e indefinidos); advérbios; 
preposições e conjunções. (p. 504) 
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não de suas relações com outras palavras nem 

de suas propriedades de determinar outras 
palavras. 

 

Por que uma 

gramática do PB? 

"...é urgente elaborar gramáticas do PB, para 

que não se eternize a anômala situação de um 
povo que não estuda - na verdade, às vezes 

se recusa a estudar - a língua que fala. Um 

povo, na verdade, que tende a negar a 

existência dessa língua... Já passou da hora 
em que devíamos abrir os olhos para a nossa 

realidade linguística, e esta gramática 

pretende ser um pequeno passo nessa 
direção." (p. 20) 

"Esta Nova Gramática do português brasileiro 

agrega um certificado a mais à nossa 
identidade. Não se trata de um certificado 

qualquer, pois é na língua que se manifestam 

os traços mais profundos do que somos, de 

como pensamos o mundo, de como nos 
dirigimos ao outro. Faltava clarificar a 

gramática do português brasileiro, para dar 

status científico à sua percepção. É o que tento 
fazer neste livro, fruto de cinquenta anos de 

pesquisas..." (p. 31) 

"Uma das principais motivações para a 

produção da GPPB foi a constatação, ao longo 
de minha experiência profissional como 

formador de docentes, da situação precária, para 

não dizer catastrófica, dos cursos de Letras (e de 

Pedagogia) no Brasil. [...] Ciente desses graves 
problemas e desejoso de poder contribuir, 

minimamente que seja, para preencher as 

grandes lacunas deixadas por uma formação 
desordenada e muitas vezes rasa é que me decidi 

a produzir a Gramática pedagógica do 

português brasileiro." (BAGNO, 2014, pp. 109 
e 111.) 

 

Destinatário/público-

alvo 

"Alunos e professores de letras, assim como 

professores de línguas de todos os níveis - 
pessoas que já conhecem os rudimentos da 

gramática" (p. 2658). Na página 340, ao 

discorrer sobre o tratamento muito informal 
da fonologia em sua gramática, explicita que 

tal escolha metodológica foi ditada não 

apenas pela natureza muito técnica da 

própria fonologia, mas também pelo caráter 
da obra, dirigida primariamente a leigos em 

linguística.   

"Os professores do ensino médio, os alunos do 

curso superior, os professores universitários de 
Linguística Geral e de Linguística do 

Português Brasileiro, e as pessoas que se 

sintam atraídas pelo mistério das línguas 
naturais." (p. 33) 

"...partindo da convicção de que não se deve 

fazer um ensino explícito, técnico e taxonômico 
de gramática na educação básica, esse livro tem, 

primordialmente, no seu horizonte de leitores 

potenciais, as professoras e os professores em 
formação ou já formados que exercem o 

magistério no ensino fundamental e/ou médio e 

na educação de jovens ou adultos, ou que se 

preparam para essa tarefa" (p. 20, grifos do 
autor.) / Mas, ao contrário da convicção de 

Perini (ver nota 58), o autor diz categoricamente 

que pressupõe que os docentes tenham (1) um 
conhecimento básico da linguística moderna e 

                                                             
58ATENÇÃO à nota de pé dessa página (26) de sua GPB, a décima nota do “livro”, como Perini certas vezes denomina sua gramática: “Não mais do que rudimentos. 

Aliás, suspeito que um conhecimento profundo e arraigado da gramática tradicional é mais desvantagem do que vantagem, pois tende a interferir com a aprendizagem de 

conceitos novos.” Discordamos completamente dessa afirmação. Não vemos como um conhecimento pode atrapalhar a aquisição de novos conhecimentos – cremos mesmo que 

ajude, sempre. 
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(2) familiaridade com a doutrina gramatical 

tradicional. Na página 29, Bagno reafirma seu 
posicionamento quanto à formação docente: 

"Por isso, volto a insistir, essa gramática aqui é 

para quem ensina, para que as pessoas 
responsáveis pela promoção do letramento de 

outras pessoas conheçam a fundo seu objeto de 

trabalho. Não se deve ensinar gramática na 

escola, mas quem ensina na escola deve 
conhecer muitíssimo bem a gramática!" 

(Grifos nossos.) 

 

Descrição do 

PB/Objeto de estudo 

PB é o português falado do Brasil 

(simplificadamente, a união das diversas 

variedades faladas, que se opõem à 

variedade padrão escrita). PB versus 
português padrão - o que permite inferir que 

PB é português não padrão. Objeto de 

estudo: "As formas que ocorrem no contexto 
falado informal, não em textos publicados 

nem em discursos formais de posse ou 

formatura." (p. 21) "PB é a língua 
propriamente dita" (p. 22), cuja gramática é 

essa que ele apresenta aos leitores. PB é 

"português coloquial", "a língua nativa dos 

brasileiros" (p. 45). 

"A partir dos anos 80 do século XX, suprime-

se a preposição do [de português do Brasil"], e 

começamos a falar em português brasileiro. 

Sinaliza-se com isso que novos 
distanciamentos [em relação ao português 

europeu] tinham ocorrido, servindo a 

expressão para designar a identidade 
linguística dos brasileiros." (p. 31) Nas páginas 

192 e 193 dessa sua NGPB, Castilho enumera 

as principais diferenças atuais entre o PB e o 
PE. / O PB descrito pelo autor em sua 

gramática é essencialmente o português 

brasileiro urbano culto falado, baseado no 

corpus do projeto NURC, em que trabalhou por 
décadas. 

PB é a estrutura sustentada pelo VGB, que, por 

sua vez, reúne os "usos que ocorrem em todas as 

variedades". (p. 108). Expressão que indica 

sobretudo o reconhecimento da especificidade 
da língua nacional dentro de um grupo maior de 

línguas, o portugalego. PB, portanto, como 

língua plena, outra, diversa do português 
europeu. "Formas genuinamente brasileiras de 

falar e de escrever." (p. 33) "A norma real, 

habitual, normal." (p. 33) 

Definição de gramática "A gramática é, naturalmente, uma parte da 

linguística, e como tal não depende de 
justificativas na área prática: se queremos 

conhecer melhor o fenômeno da linguagem, 

assim como o funcionamento das línguas 

naturais, temos que estudar gramática, e 
pronto." (2014, p. 50) / Mas a gramática é 

entendida, também, como uma disciplina 

escolar. / A gramática é "o estudo de certos 
fenômenos da vida real", passíveis de serem 

"Mesmo denominada 'gramática', este livro 

afasta-se deliberadamente desse gênero, pois 
não redigi uma gramática-lista, que se detém 

na classificação das expressões. Nesses 

trabalhos, não se vê uma língua, vê-se uma 

gramática. Em lugar disso, procurei identificar 
os processos criativos do português brasileiro, 

que conduzem aos produtos listados, estes sim, 

merecedores de uma classificação." 
(CASTILHO, 2014, p. 86). 

O quadro teórico exposto "leva 

obrigatoriamente à noção de gramática 
emergente, de flutuação e instabilidade dos 

empregos dos recursos linguísticos, de fluidez 

nas fronteiras entre as categorias gramaticais." 

(BAGNO, 2014, p. 105) 



58 
 

observados "consultando as reações dos 

falantes do português". (2014, p. 58) / 
"Regras que definem como se pode falar" - 

as verdadeiras, "programadas no nosso 

cérebro", não as "inventadas pelos 
gramáticos" (p. 40). 

 

Gramática na escola "...o ensino de gramática deve seguir as 

linhas gerais da educação científica, 
enfatizando a observação, a formulação de 

hipóteses, o raciocínio lógico - exatamente o 

que o ensino tradicional não faz." (2014, pp. 
48-49, grifo do autor.) / Estudo da gramática 

como disciplina científica, tal como a 

química, a história e a biologia - portanto, 

necessárias a uma educação intelectualmente 
rica. Posição que encara a ciência como o 

grande instrumento do poder no século XXI 

e a educação científica como "uma condição 
de desenvolvimento e instrumento básico do 

processo civilizatório" (2014, p. 52). / 

Problematização da questão do 
analfabetismo científico. / Portanto, como 

disciplina escolar, a tese do autor é que "a 

gramática pode contribuir para a 

alfabetização científica, se a tratarmos da 
maneira adequada." (2014, p. 62, grifo do 

autor.) 

No primeiro capítulo, Castilho faz uma rápida 

descrição do ensino do PB como língua 
materna, tecendo críticas à convicção de que 

ensinar português seja ensinar Gramática 

Tradicional. Segundo o autor, essa 
"gramatiquice" afasta a prática docente das 

pesquisas acadêmicas que indicam claramente: 

que é necessário associar os alunos ao processo 

de ensino-aprendizagem (desenvolvimento de 
projetinhos em sala de aula e criação de um 

espaço de debates); que é muito importante 

incorporar a língua falada nas práticas de 
ensino, e que o ensino do Português-língua 

materna deve ser tratado, mais que qualquer 

outra coisa, como uma continuada reflexão 
sobre a língua. (pp. 100-102) / Duas afirmações 

do autor se destacaram aos nossos olhos: "Ora, 

não temos o direito de dar aulas chatas" (p.33). 

E, "As dificuldades econômicas do país 
explicam a evasão escolar tanto quanto o perfil 

do magistério público, ainda agarrado a um 

ensino estritamente gramatical. [Frase de dupla 
interpretação: a evasão escolar parece ter duas 

causas principais, e as dificuldades 

econômicas, dois efeitos - funestos, sublinhe-

se] Baixos salários atuam em mão dupla: 
atraem para a profissão mestres de baixo nível 

cultural [...] e os desestimulam a realizar um 

bom trabalho. Seu nível cultural é um dos 
aspectos mais provocativos do atual quadro de 

A escola não deve ensinar a norma-padrão, 

definida pelo autor como a norma "escrita, 
literária e obsoleta" - e por isso mesmo "repleta 

de arcaísmos, de fósseis linguísticos, de regras 

que vão contra a intuição gramatical de qualquer 
falante da língua" -, além de anacrônica, porque 

recorrente a um cânone literário do passado. (p. 

31) / "Educar em língua materna é permitir o 

acesso dos aprendizes ao maior número possível 
de modalidades faladas e escritas de sua língua, 

modalidades que só se realizam empiricamente, 

concretamente, na forma de gêneros textuais." 
(ibid. grifos do autor) / "Ler, escrever e refletir 

sobre a língua. Essas três tarefas - que no fundo 

são uma só: desenvolver o letramento - 
constituem toda a missão da escola no que diz 

respeito à educação em língua materna." (p. 29, 

grifos do autor). - Citação que exemplifica a 

imperiosidade do enfoque semântico-
pragmático-discursivo para o ensino de língua, 

que o autor deixa evidente na página 21 de sua 

GPPB.  / Na sua Gramática de bolso do 
português brasileiro(2013), na página 200, 

Bagno afirma que "o objeto e o objetivo do 

ensino de língua na escola deve ser a norma 

culta real (e não ideal, como a norma padrão)" / 
Outra assertiva fundamental, a nosso ver, pode 

ser lida na página 105 de sua obra de 2012: "O 

que a escola não pode deixar de fazer, como 
venho insistindo, é ensinar aquilo que os 
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ensino público; o professor deveria falar a 

língua do Estado, a quem representa diante de 
seus alunos. Mas que variedade do português 

brasileiro falam esses professores? Certamente 

a variedade popular. Este é um complicador a 
mais nas discussões sobre o padrão linguístico 

que se deve ensinar nas escolas..."(p.99). 

falantes não sabem, não trazem de sua vivência 

familiar e comunitária." (Grifos do autor.) 
Atenção aos termos usados pelo autor nas 

diferentes citações: "missão", objeto e objetivo" 

e "não poder deixar de fazer". Em suma, a 
missão da escola tem como objetivo e objeto 

tornar a norma culta (o conjunto das variedades 

urbanas de prestígio) de conhecimento geral, 

sobretudo para os alunos que com ela não têm 
contato mais estreito na vida familiar e social 

(teoricamente, fora da escola, embora, 

infelizmente, não seja essa nossa realidade 
palpável). 
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4 POR QUE GRAMATIZAÇÃO DO USO? A(S) LÍNGUA(S) QUE 

FALAMOS: O SENSO COMUM 
 

Com base no estudo de Sylvain Auroux em A revolução tecnológica da 

gramatização (2009), assumimos que “gramatização”, aqui, é processo que tem relação, 

sobretudo – e para fazermos uso de termos com os quais iniciamos este estudo –, com a 

transformação dos saberes epilinguísticos de uma língua em saberes metalinguísticos, e 

não se refere à gramaticalização de abordagem funcional, com a qual por vezes se 

confunde. Mas como se dá essa “transformação” de saberes? Cremos que se dá, 

especialmente, pela alfabetização científica (ou divulgação científica), nos termos de 

Perini (2010), e pela participação no senso comum, por meio da mobilização e da 

comunhão de conhecimentos – no que atuam, sobretudo, a educação formal em todos os 

níveis e a educação informal, propiciada pela vida social, midiática e cultural. A 

construção do(s) saber(es) metalinguístico(s) ocorre, portanto, de modo estritamente 

relacionado com a prática descrita na etimologia da palavra “gramática”: “A ciência ou a 

arte de ler e escrever” (Houaiss). Pela leitura e pela escrita, é possível conhecer tudo. 

Portanto, expliquemos do início, com estas provocações: 

 

“É preciso de tudo para construir um mundo.”59 

Ou 

“Em todo empreendimento científico e especialmente na ciência humana, a 

diversidade é um bem e a uniformidade uma perda.”60 

 

Com estas duas afirmações, o psicólogo social romeno Serge Moscovici pontua, 

respectivamente, as palavras iniciais e as considerações finais de seu diálogo com a 

tchecoslovaca Ivana Marková, publicado no capítulo sétimo – intitulado “Ideias e seu 

desenvolvimento” – de seu livro Representações Sociais: investigações em psicologia 

social (2007).  

Consideramos que se trata, antes de tudo, de um convite ao entendimento da 

riqueza da humanidade e, por conseguinte, daquilo que é herança e legado seu, 

continuamente reconstruído: o mundo. E, uma vez alcançado esse entendimento, o 

convite se amplia e aprofunda: é indispensável a atuação efetiva do conhecimento 

humano no sentido de garantir existência e voz a essa fecundidade, a essa pluralidade, 

que é um bem universal. São chamamentos que estão intimamente relacionados com a 

                                                             
59 MOSCOVICI, 2007, p. 301. 
60 Idem, ibidem, p. 377. 
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subjetividade humana patente e com a objetividade aparente do mundo – porque não há 

nada a respeito do ser humano, construções físicas ou mentais, que seja objetivo. Este é 

um fato que, como fato, pode ser constatado por todos quantos se disponham a observar 

a exterioridade mesma dos acontecimentos vários da vida social, e não apenas por um 

estudioso da mente humana e das sociedades, como Moscovici.  

Que tudo para o ser humano só existe como representação, mediado pelo 

simbólico, pela linguagem, pela mente, é uma assertiva que pode ser corroborada (ou, 

incluindo o contraditório: uma proposição que pode ser testada) mesmo em uma conversa 

despretensiosa entre amigos, quando, com efeito, ao menos dois “mundos” se encontram. 

Porque, no mundo de toda a humanidade e em cada “mundo” individual, são incontáveis 

as formas de pensar, de modo que se revela demasiado simplista, até, falar em um (só) 

“mundo” para cada ser.  

Em verdade, contar-se-iam muitos seres em cada “mundo” (mundo-realidade, 

mundo-pessoa) e muitos “mundos” em cada ser. Considerando-se, é claro, a possibilidade 

de “isolamento” dessa categoria: ser. Um ser? Um indivíduo? Uma pessoa? O que “isso” 

significaria, fora do social? Se a questão, aqui, é, como supõem as ciências humanas ao 

longo dos tempos, de conter e estar contido – o ser contém o mundo e está contido nele –

, então a matéria de que o ser humano é feito só poderia ser de uma porosidade sem igual, 

de tal forma que não se saberia onde ele termina nem onde começa o social. A 

humanidade seria a soma de seus muitos indivíduos, ou outra coisa – um organismo vário, 

de natureza demasiado complexa? Nesse sentido, o que seria o brasileiro? O que “esse 

ser” poderia representar? Como ser brasileiro? Onde? Quando? Por quê?  

Reflitamos nas palavras de Pascal Bruckner, para quem o indivíduo 

contemporâneo, mergulhado no coletivo da humanidade, perdeu suas particularidades:  

Desde Benjamin Constant,61 o indivíduo é problemático e não triunfante, 

investido tanto das maiores expectativas quanto dos maiores temores. E 

nenhum dos teóricos posteriores ao individualismo renunciaria a certo 

pessimismo. Portanto, o indivíduo, como criação histórica, brota entre a 

exaltação e o desespero. [...] Assim que ele se vê livre de qualquer obrigação 

e se vê seu próprio guia, sob a luz única de sua compreensão, o indivíduo 

perde ao mesmo tempo a certeza de um lugar, de uma ordem, de uma 

definição. Ganhando a liberdade, ele perdeu também a segurança, entrou na 

                                                             
61 Referência a Henri-Benjamin Constant de Rebecque (Lausana, 25 de outubro de 1767 - Paris, 8 

de dezembro de 1830), pensador, escritor e político francês de origem suíça, de família huguenote. Foi um 

dos mais eloquentes oradores da oposição a Napoleão Bonaparte (conhecida como “Os Independentes”), 

defendendo a proteção dos indivíduos contra o arbítrio governamental. Uma de suas obras mais conhecidas 

é o ensaio "Sobre a Liberdade dos Antigos Comparada com a dos Modernos", de 1819. Ao que tudo indica, 

foi ele a inspiração para o nome de “nosso” Benjamin Constant Botelho de Magalhães (Niterói, 18 de 

outubro de 1833 - Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1891), militar, engenheiro, professor e estadista 

brasileiro.  
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era do eterno tormento. Em outras palavras, ele sofre de um excesso de êxito. 

(BRUCKNER, 1997, p. 24. Grifo nosso.) 

 

[...] tornando-se norma, o individualismo banalizou-se, confundiu-se com o 

ambiente comum. Certamente a pessoa triunfa, porém, perdida na 

multidão, ela também encolhe e, como observou Benjamin Constant, vê sua 

influência decrescer à medida que goza tranquilamente sua independência. Ela 

é apenas um fragmento que se liga a um todo ao lado de outros todos que 

também são apenas fragmentos. Cada um se acha insubstituível e vê os outros 
como multidão indistinta. Mas essa crença é imediatamente varrida pela 

mesma pretensão dos outros. E eu e eu: somos todos egos cujo amor-próprio 

está à flor da pele. [...] Pois o castigo que atinge o homem contemporâneo, 

mais do que a prisão ou a repressão, é a indiferença: não contar para nada, 

existir apenas para si mesmo, permanecer eternamente um “pré-alguém” 

(Evelyne Kestenberg62) que os outros gravam como uma presença e não como 

um interlocutor. (1997, p. 40. Grifo nosso.) 

 

Dentro e fora de nós, uma babel de emoções, sentimentos, percepções, conceitos 

e características – particular, social e universalmente considerados – estão continuamente 

em busca de entendimento para muito além das leis, da(s) moral(is?) e dos costumes – 

isto é, do “normal” socialmente estabelecido ou “acordado”. Essa parece ser a realidade 

da raça humana, inerente à sua constituição psíquica e ao seu desejo, sempre frustrado, 

de alcançar o estado de felicidade ou autorrealização que porventura logrem justificar sua 

condição de “especial” entre as obras da natureza. Porque somos todos, enfim, iguais – 

mas cada um do seu jeito. E nenhum paradoxo nem ironia residem nesse fato, que é 

passível, para dizer o mínimo, de comprovação empírica. No entanto, muito além da 

experiência prática ou introspectiva das coisas do mundo, as sistematizações metódicas e 

racionais das ciências – biologia, física, química, história, economia, para citar algumas 

–, podem comprovar que, em todos os níveis – do genético ao cosmopolita –, a 

humanidade inteira é constituída de uma uniformidade individualizada. E parece ter sido 

assim desde sempre, para cada cidadão, nos quatro cantos do planeta. Logo, também para 

cada brasileiro: o paulistano e o paraibano; o caipira e o índio; o empresário e o catador 

de lixo; o roqueiro, o bossa-novista, os funkeiros e os rappers... todo o contínuo de 

“universos existenciais” da humanidade, a reclamar voz e sentido. Pois, mais que a 

sobrevivência necessária, a selva urbi et orbi de hoje exige, mais e mais, que a vida seja 

de pertencimento e aceitação.  

Submerso na ordem do mundo, o ser humano se perde entre o micro e o macro, o 

interior e o exterior, o narcisismo e o altruísmo, o egocentrismo e a humildade, o sentir-

se especial e o sentir-se/saber-se comum, entre “o desprezo aparente do outro e a busca 

frenética de sua aprovação, a rejeição da norma e a angústia de ser diferente, a 

                                                             
62 Referência à psiquiatra francesa que cunhou esse termo. 
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aspiração a se distinguir ligada à felicidade de ser multidão, a afirmação de que não 

precisamos de ninguém e a amarga constatação de que ninguém precisa de nós, a 

misantropia acompanhada da mendicância envergonhada da adesão dos outros etc.”, de 

novo nas palavras de Bruckner (1997, p.42). E essa dissociação entre ação e pensamento, 

entre ser e sentir, entre ser e pensar que é, toda essa “esquizofrenia” do ser humano 

contemporâneo ora se vela, ora se desvela, no jogo social. Por este último termo, entenda-

se: as regras que estabelecemos, as posições que assumimos, os movimentos e escolhas 

que fazemos em todas as esferas da existência, inclusive no que diz respeito às línguas 

que falamos, aos estilos linguísticos que adotamos, aos gestos com que comunicamos, 

enfim, a todas as posturas que assumimos – tomadas aqui todas as acepções da palavra 

“postura”. 

Afinal, é de ordem ternária a relação das línguas com o mundo que elas nomeiam 

(LONGO, 2006). Manifestando-se entre o “eu” – o ego, o indivíduo no mundo –, o “tu” 

– o interlocutor do discurso, da conversação – e o “ele” – cada um dos objetos sobre os 

quais o ser humano “pensa”, reclamando sentidos –, a linguagem (que se realiza na língua 

de uma comunidade específica) é expressão da inteligência humana exigindo significado, 

conexão e ordem, ou seja, o fim do desconforto que o pensamento desorganizado provoca. 

Assim, diferentemente da arte e da espiritualidade, com as quais o ser humano mantém 

uma relação unária, particularizada, do campo do simbólico inconsciente, e também 

diversa das certezas binárias de algumas ciências, para as quais a cada estímulo 

corresponde uma reação – há um significado para cada sinal –, a relação humana com a 

linguagem será sempre insatisfatória, perenemente malgradada, consequência da tentativa 

da inteligência de “unir os pontos”, de “completar o circuito” da inteligência que reclama 

para tudo um sentido, ainda que falso, volátil. Porque, para nós, significar é existir, é ser. 

Diferentemente dos animais, a programação mental humana é incompleta. Seu 

sistema de comunicação é aberto porque o ser humano não é binário: é múltiplo 

e a linguagem que inventa comporta, como ele mesmo, uma ‘falha’. É 

ambígua, há flutuações contínuas nos sentidos das palavras – equívocos, 

deslizes de sentido, lapsos de língua, chistes, atos falhos, jogos de palavras, 

ficções, repetições, lapsos de memória, rasuras, lacunas, erros, tropeços. A 

linguagem humana carece do operador binário que põe tudo em ordem, que 
transforma o caos em um sistema de comunicação infalível. 

A verdade de nossa linguagem é inacabada e inominável – é inatingível. À 

linguagem humana falta verdade eterna. Por isso mesmo, a palavra, se nos 

revela, também nos oculta em sua opacidade. Resta ao homem se esgarçar no 

espaço da linguagem. (LONGO, 2006, pp.15-16.) 

 

Portanto, ainda que as línguas naturais manifestem o imperativo da inteligência 

de dar ordem, conexão e inteligibilidade a todo e qualquer material da percepção ou do 
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pensamento humanos, nunca saberemos ao certo se o material de nossa expressão, nossas 

fantasias, sonhos e medos exteriorizados nas ações cotidianas, são de fato o que pensamos 

e sentimos. Pois, com Freud, compreendemos, enfim, que “‘o homem não é senhor de sua 

casa’, porque está submetido às leis do inconsciente”. (LONGO, 2006, p. 20.) Isto é: para 

todos os efeitos, o produto de nosso trabalho mental será, sempre, uma inteligibilidade 

entre todas as possíveis, uma ordem ou uma conexão entre tantas outras – e, é bem 

provável, sempre distinta do entendimento dos demais. E isso explica o motivo por que 

“por fim, cada um se descobre estranho em sua própria morada, cheia de intrusos que 

falam em seu lugar, despojado de si mesmo no momento em que pensava se expressar em 

seu próprio nome”. (BRUCKNER, 1997, p. 42.) 

Essa opacidade, essa “falha” da linguagem humana, sobre a qual fala Leila Longo 

(2006), e esse estado do ser humano, sempre despojado de si mesmo, ao qual se refere 

Pascal Bruckner (1997), têm causas, ambas as privações/ausências, no outro. Um outro 

que está tanto dentro do indivíduo quanto fora dele – no inconsciente e na cultura, nos 

impulsos do id e nas regras do superego, nas falas mais espontâneas e na hiperlíngua, nas 

tramas das repressões, das associações, dos recalques, dos equívocos e dos deslizes. Está, 

finalmente, na ausência do “ele” que a linguagem simboliza: 

A língua empírica não tem existência autônoma (ou substancial, como diziam 

antigamente os filósofos); ela existe nas manifestações sonoras ou escritas sem 

se reduzir a elas, porque a característica de um enunciado linguístico é 

justamente a de não ser simplesmente uma vibração do ar de um ambiente. [...] 

Em outros termos, o espaço-tempo, em relação à intercomunicação humana, 

não é vazio, ele dispõe de uma certa estrutura, conferida pelos objetos e pelos 

sujeitos que o ocupam. Denominaremos “hiperlíngua” a este espaço-tempo 

assim estruturado. (AUROUX apud ORLANDI, 2010, p. 243.)  

 

Portanto, por mais que se considerem os aspectos ideológicos, histórico-culturais, 

das frações do espaço-tempo (sincronia não significa estaticidade) “nomeado” (no 

sentido mais profícuo do termo) pelos indivíduos, aos falantes sempre caberá o fracasso, 

a falta de verdade que o ato de nomear (significar) traz essencialmente em si. No entanto, 

uma vez que a ordem unária nos permite alguma liberdade sem culpa – ou com menos 

culpa –, o campo das artes – plásticas, cênicas, literárias, seja de que tipo for – é sempre 

muito fértil para a reflexão sobre o pensamento e a cultura das diferentes épocas (aqui 

englobados, é claro, os saberes científicos nelas produzidos). Nesse aspecto, a literatura 

é sobremodo valorosa, porque, como “uso estético da linguagem escrita”, segundo 

definição do Houaiss, une a arte à ciência e à linguagem, e isso significa aliar o esforço 
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consciente do intelecto humano à expressão mais verdadeira da alma inconsciente de um 

artista em determinada época e cultura... 

Se as línguas imaginárias ou o silêncio respondem pela apresentação, fictícia, 

de um lugar outro, à ferida da linguagem, é como resposta inversa que pode 

ser compreendida a literatura, prática só de linguagem, inscrita inteiramente 

no lugar mesmo do desvio, nessas palavras que são falhas. (AUTHIER-

REVUZ apud ORLANDI, 2010, p.254. Grifo nosso.) 

 

Assim é que, pelo processo primário (um dos modos de funcionamento do 

aparelho psíquico, juntamente com o processo secundário), porque se permite que a 

energia escoe livremente de uma representação à outra, as representações de desejo 

ganham “materialidade” no pensamento do artista. Este se pretende original em sua arte, 

particular, e não individual. Mas a originalidade costuma ser o caminho mais comum e 

natural ao universal, ao geral, ao que é de todos, por ação da empatia provocada por aquele 

que reclama para si um caráter originalmente “humano”... Desse modo, o artista mais 

original, universalizado, seria, igualmente, o menos original, visto que suas palavras, no 

eterno intervalo, encontraram “ecos” variados nas mentes mais gerais...  Mais que às 

outras artes, exige-se da literatura, por utilizar-se das línguas (locais, ou regionais, ou 

nacionais, ou francas, globais), ordem, coerência, coesão, organização, sentido, 

inteligibilidade e muitas outras espécies de qualificativos que podem representar 

“aprisionamentos”. Como dizia Sartre, somos condenados à liberdade. E, compreensível: 

somos instados/ensinados/levados/ a rejeitar o que nos condena, o que nos aprisiona. E 

esse rejeitar tão fortemente sustentado pode ser – como geralmente o é – a maior das 

prisões. 

Dessa forma, iniciamos as reflexões neste capítulo com uma sinalização da 

fecundidade do que está por vir. A vida humana é plena de construções e escolhas. Uma 

profusão de ideias, de símbolos e de sentidos ganha corpo a todo o instante, no corpo da 

sociedade, no seio da coletividade, em nossos usos e costumes, em nossas línguas, em 

nossas artes, em nossos textos ou discursos, em nossas “regras”, prescritas ou 

interiorizadas. Ou prescritas e interiorizadas – talvez fosse mais oportuno dizer. Ou, 

ainda, interiorizadas e prescritas, nessa outra ordem/direção possível. E “direção”, aqui, 

é termo pensado não como reta que indica um sentido, mas como as curvas do espaço de 

Einstein, no qual todas as coisas estão “mergulhadas”: sentidos que se fazem em círculos 

– nem início, nem fim –, circuitos no espaço-tempo em que vivemos, em um contínuo de 

significação e ressignificação em que tudo, absolutamente tudo, está implicado. Falares, 

significados que ganham vidas em um mesmo espaço-tempo, no espaço-tempo de “cada 
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um naquele instante”. Entendimentos que se fazem, que se modificam, que se completam, 

a depender da tríade eu-tu-ele sempre simbólica. Porque, como símbolo, a linguagem é 

ausência, sempre a expressão do que não é mais... Quando dizemos algo, esse algo adquire 

nova essência no espaço e no tempo de quem fala e continua a viver e a falar, de que ouve 

e continua a interpretar, de quem/o que é falado e continua a existir, de alguma forma. 

Progresso, instabilidade... 

Afinal: 

Nada há no mundo que não participe da linguagem: a realidade se expressa na 

palavra e só existe na medida em que se possa dizê-la. A linguagem tem uma 

existência dinâmica, está em permanente processo de criação por sua multidão 

de falantes – as forças vivas dos sujeitos que reagem contra a coisificação da 

linguagem. Essas forças não estão presentes apenas nos poetas, estão 
enraizadas nas falas de todos.  

[..] 

A capacidade humana para criar a linguagem se realiza na língua de uma 

comunidade linguística específica. O sujeito utiliza essa língua em sua fala (ou 

discurso) individual. Dada sua origem “comunitária”, a fala de um sujeito é 

necessariamente vascularizada pelas vozes da cultura de que faz parte, dentro 

de uma sincronia em constante mutação, sem jamais atingir o ‘equilíbrio’ ou 

‘ponto ideal’ – que só poderia ser mítico. (LONGO, 2006, pp. 7 e 9.) 

 

Do que foi dito, tomemos estímulo para analisarmos, agora, um cenário 

tipicamente nosso. Quando perguntamos a um adolescente qual a língua que falamos 

no Brasil, a resposta é, invariavelmente, esta: “Português, claro!”. Contudo, clara, aqui, 

parece apenas a indução, consciente ou involuntária, que esse questionamento, por si só, 

revela, e que se corporifica, por exemplo, no uso do singular para a palavra “língua”. No 

mínimo, tal escolha de número do sintagma nominal “a língua” deveria ser avaliada como 

consequência de uma conduta irrefletidamente replicada pela maioria dos brasileiros. Ou 

como um questionamento capcioso. Ou uma escolha consciente e, portanto, muito 

sugestiva. Quiçá, como influenciação da propaganda no sentido institucional, como 

trabalhado por Moscovici. 

E quanto à reação do interlocutor, o que dizer? Ela até poderá ser diferente se o 

lugar da fala ou do discurso for outro que não uma cidade grande da região Sudeste. Pois, 

sobretudo nas áreas marcadas pelo contato entre línguas – grosso modo, as fronteiras, o 

“Norte indígena” e o “Sul europeizado” –, esse quadro talvez apresente outros matizes a 

colorirem o cinza pálido do lugar-comum. Matizes da realidade das exigências cotidianas 

– que, no final das contas, é onde se vive. Porque as reclamações das necessidades 

imediatas muitas vezes suplantam a ideologia/cultura herdada, no imperativo do 

comunicar. Porque a militância, não raro, é a da sobrevivência. Assim é que a resposta às 

imposições da vida prática de certa forma contribui tanto para o desconhecimento das 
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demais línguas praticadas em nosso território – cerca de 200, entre línguas autóctones, 

alóctones, de sinais (ao menos duas), crioulas e variedades no âmbito da língua 

portuguesa falada aqui – quanto para a “revitalização” dessas línguas, e de suas 

variedades, pelo desejo de afirmação identitária e cultural, pela organização de 

comunidades de prática interessadas na produção de sentido, na construção do meio 

social. Como ilustram as palavras de Bortoni-Ricardo (2014): 

Não é somente na relação entre línguas oficiais de dois ou mais países que se 

pode observar o papel de símbolo identitário de um código linguístico. 
Também no âmbito de uma mesma língua, é notável como os usos linguísticos 

são um instrumento que os falantes usam para marcar sua identidade, 

especialmente sua origem geográfica. No Brasil, comunidades de fala em 

cidades e regiões de colonização mais antiga já desenvolveram variedades que 

as identificam, seja pelo sotaque, seja por palavras e expressões típicas. Até 

mesmo em cidades fundadas há menos tempo, como Belo Horizonte, Goiânia 

e Londrina, por exemplo, já é possível identificar traços no português local que 

funcionam como marcas identitárias para seus falantes (p. 28). 

 

E o lugar-comum de que falamos anteriormente se revela, portanto, não apenas 

nas palavras usadas na indagação (“qual”, em vez de “que”, “língua”, em vez de 

“línguas”), mas também nos adjetivos muito comumente justapostos àqueles 

substantivos, escolhidos como se a título de pleonasmo ou ênfase, e que carregam consigo 

representações sobremodo indicativas de uma “ideia” de Brasil que insiste, “rasa”, na 

mente do colonizado. Seria o Norte unicamente indígena e o Sul tão somente 

europeizado? E quanto às demais regiões do país? O que representam? Quem é o 

brasileiro que nelas vive? O que esse brasileiro pensa e fala? Como? Quando? A fortuna 

cultural, mais amplamente divulgada, conhecida, e até certo ponto valorizada, ainda não 

abarca, na consciência popular, a questão linguística. Nossos “muitos brasis” ainda falam, 

quase sempre, a mesma língua, “a última flor do Lácio inculta e bela” traduzida para 

nosso português mal falado, desvalorizado – autoanálise usual nossa, referência de um 

lugar-comum tornado senso comum nacional, para o bem e para o mal (se é que seja 

possível saber o que tais palavras significam). O substantivo “lugar-comum” é tomado, 

nesse caso, em seu sentido mais pejorativo, de trivialidade, de fonte geral para argumentar 

e provar qualquer assunto, panaceia de todos os males, proximidade com a ideia mais 

errônea possível do que seja o senso comum: um consenso “burro”. Paradoxo que 

pretende chamar de desprovida de inteligência a maior parte do povo de uma nação, 

segundo a lógica mesma que atribui à expressão o qualificativo de “comum”. 

Voltando àquela nossa questão inicial, é bem verdade que há infinitas perguntas 

que de fato não desejam perguntar, mas condicionar ou palavrear, apenas. A despeito 
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disso, do tagarelar frenético travestido de perguntas e questões, o senso comum fala de 

realidades. Seguimos por um caminho, muitos de nós, como a manada que é conduzida 

pelo vaqueiro. Mas seguimos. E, ao longo do caminho, fazemos escolhas “menores”, 

entre pular umas pedras, contornar um riacho ou passar por dentro dele, por exemplo. 

Mas, sem racionalizar individualmente, é regular nossa caminhada comum, coletiva, até 

certo ponto mantida em ordem pelo(s) condutor(es). Algumas vezes, algo acontece fora 

do “habitual”. No entanto, algum tempo depois, é preciso reencontrar o coletivo 

indispensável à sobrevivência e a certo equilíbrio que, da errância, vislumbra um 

percurso, uma direção e um ponto de chegada – não um qualquer, mas um entre tantos 

possíveis. Esse senso comum é o conhecimento popular, e está na arte, na ciência e na 

subjetividade de cada um e de todos nós – assim, nas músicas, nos livros, nas poesias, nos 

objetos materiais e imateriais da cultura, nos resultados científicos, dos laboratórios, 

enfim, no mundo... 

Sim, somos nós que, mergulhados em nossa cultura, carregamos toda essa 

bagagem que, por vezes, o livre-arbítrio resolve questionar. A errância controlada, por 

sua vez, está representada nas escolhas do existir – essas que podem ser feitas, as que 

temos opção de controlar, uma vez que, submetidos ao inconsciente, não somos os 

senhores de nossa casa. O(s) condutor(es) é(são) a sociedade, a vida em comunidade, a 

escola, o Estado, o processo secundário do consciente, a energia “atenta”, a satisfação 

adiada. E quanto ao que foge ao “habitual”? Este é o ápice da fala dinâmica, diacrônica, 

individual e voluntária, fonte de todas as mudanças, instabilidade perene a desafiar e a 

transformar o senso comum. É, também, a produção de um novo significado, quando as 

“falas coletivas”, por assim dizer, deixam de ecoar, e reverberar, e ecoar novamente no 

social, ligadas à cadeia de “significantes” à qual estamos irremediavelmente presos, cada 

um de nós, seres sociais. É, ainda, o pensamento, o desconforto causado pela 

desorganização, quando os dados da realidade produzem equívoco e desconcerto. É a 

recusa da “organização da inteligência”, a qual permite ao pensamento “pensar o caos”. 

(LONGO, 2006, p. 12.)  

Assim, se o sentido do ser humano – sua constituição como sujeito – e o de sua 

criação – as coisas do mundo – só é encontrado por meio da linguagem – portanto, se o 

sentido é simbólico –, sempre restará, no fim, a ausência, que é a da representação do 

“ele” e a do sujeito que fala, referências subjetivas. 

Nós nascemos em uma grande biblioteca, onde nós encontramos todo tipo de 

conhecimento, de idiomas, de normas e assim por diante. [...] Se quiser, nosso 

conhecimento é uma instituição igual a outras instituições. Nossas 
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representações são também instituições que nós partilhamos e que existem 

antes de nós termos nascido dentro delas; nós formamos novas representações 

a partir das anteriores, ou contra elas. As atitudes não expressam conhecimento 

como tal, mas uma relação com certeza e incerteza, crença ou descrença, em 

relação a esse conhecimento. [...] Quando alguém fala sobre a relação entre 

pensamento e um objeto, uma atitude [ou cognição] e um objeto, esse alguém 

está interessado em uma relação binária, com uma oposição entre subjetividade 

e objetividade. Contudo, a metáfora da biblioteca sugere uma relação tríade 

entre representação social, representação individual e o assim chamado objeto 
que é, muitas vezes, a expressão ontológica de uma representação social. 

(MOSCOVICI, 2007, pp. 313-314.) 

 

E ainda: 

Cada língua é um universo diferente. Aprender uma língua envolve a aquisição 

e a compreensão de uma forma específica de ver, nomear e organizar o mundo. 

[...] Por isso mesmo, aprender uma língua é simultaneamente conhecer os 

universos cultural, social e individual dos quais essa língua fala. Ou seja, a 

língua diz bem mais do que se pensa. Não é somente um “instrumento de 

comunicação”. Ao aprender uma língua, conhecemos como se organiza o 

campo de significações que ela reflete, tanto do indivíduo (campo da 

psicanálise) quanto de uma comunidade linguística (campo da 

sociolinguística). (LONGO, 2006, p. 14.) 

 

Os excertos anteriores foram tomados, neste trabalho, como respaldo a um 

posicionamento que ora julgamos fundamental: reconhecer, de fato e quanto antes, o 

português brasileiro como a língua falada pela maior parte dos brasileiros, assumindo-a 

como autêntica e autônoma, nossa e, portanto, estritamente vinculada à realidade 

histórica, social, política e cultural brasileira. 

Linguistas como Mário Perini, Marcos Bagno e Ataliba Teixeira de Castilho têm 

feito seu papel na divulgação científica dessa realidade, e exemplo disso são as edições, 

respectivamente, da Gramática do Português Brasileiro, da Gramática Pedagógica do 

Português Brasileiro e da Nova Gramática do Português Brasileiro, quando se pode 

verificar, já no título das obras (quase o mesmo, consequência, talvez, da necessidade de 

registrar e tomar posse de um termo e da ideia que ele representa), o reconhecimento da 

posse e do direito ao nosso idioma: brasileiro. No entanto, é preciso agir de forma mais 

contundente, e no sentido de produzir senso comum, isto é, de tornar a autenticidade do 

PB um fato de conhecimento popular – o que, dito dessa forma, parece exprimir um 

enorme contrassenso. Afinal, como se tornou tão arraigada na psique de um povo a ideia 

de desconhecimento da própria língua? Como se fortaleceu, ao longo de nossa história de 

país colonizado, o costume de ver-nos pelos olhos do outro, o colonizador poderoso e 

forte, de que nos fala tão claramente Eni Orlandi (2008)? Uma crença assim tão 

constituída exige, para ser desfeita, a construção de nova imagem igualmente poderosa, 

de outra referência bem-constituída, forte, presente, significativa. Pois que o senso 
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comum – aqui, o senso comum sobre a língua nacional – é a união de conhecimento e de 

crenças. E as crenças não se combatem com argumentos, porque não são fruto unicamente 

da razão, a despeito do aspecto racional, sensível e razoável do conhecimento popular.  

Para explicar tal fato, Serge Moscovici sugere a hipótese da polifasia cognitiva 

ou conhecimento polifásico (que teria relação com a polissemia da linguagem), segundo 

a qual na mente humana coexistem formas de pensamento diferentes – até mesmo 

conflitantes.  

As representações sociais, que são identificadas no senso comum, são análogas 

a paradigmas que, contrariamente aos paradigmas científicos, são construídos 

parcialmente por crenças baseadas na fé e parcialmente por elementos de 

conhecimento baseados na verdade. E pelo fato de conterem crenças, validá-

los se mostra como um processo longo, incerto, pois os paradigmas não podem 
ser nem confirmados, nem negados. A origem de uma representação social não 

é puramente raciocínio ou informação, mas ela pode estar muitas vezes em 

oposição ostensiva a princípios de raciocínio ou informação. Se ela está fixada, 

como disse Peirce, ou enraizada na cultura, na linguagem, então nós 

absorvemos representações sociais, começando na infância, juntamente com 

outros elementos de nossa cultura e com nossa língua materna.” 

(MOSCOVICI, 2007, p. 338. Grifo nosso.) 

 

A forma de pensamento escolhida em preferência à outra, seria, então, regulada 

por três elementos: o contexto, as normas e os fins (científico, ideológico, ou popular, isto 

é, baseado no prazer de pensar, falar ou desempenhar certa tarefa). Ao conferir ao senso 

comum o status de “matéria-prima” da psicologia social e defini-lo como um “terceiro 

gênero de conhecimento”, diferente, por conseguinte, da ideologia e da ciência, 

Moscovici nos concede um pródigo material para o trabalho de nossa realidade 

linguística. 

Daí o porquê de o psicólogo social acreditar que o estudo do senso comum deveria 

ser feito a partir de suas produções, incorporadas em textos, linguagem, folclore, ou 

mesmo literatura. Porque, “quando se estuda o senso comum, o conhecimento popular, 

nós estamos estudando algo que liga sociedade, ou indivíduos, a sua cultura, sua 

linguagem, seu mundo familiar.” (MOSCOVICI, 2007, p. 316.)  

Tal prática, caso se confirme voltada ao estudo e à valorização das produções do 

senso comum – nas quais, em termos linguísticos, por exemplo, imperam as formas do 

vernáculo geral brasileiro –, certamente irá significar uma contribuição ímpar e essencial 

à construção de novas representações sociais, dessa vez mais condizentes com um “papel” 

nacional que se espera e almeja mais decisivo e destacado no mundo globalizado. Porque 

o ciclo é, nas palavras de Moscovici, essencialmente este: 
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Ao contrário do que se acreditava no século passado, longe de serem um 

antídoto contra as representações e as ideologias, as ciências na verdade geram, 

agora, tais representações. Nossos mundos reificados aumentam com a 

proliferação das ciências. [...] A ciência era antes baseada no senso comum e 

fazia o senso comum menos comum; mas agora senso comum é a ciência 

tornada comum. Sem dúvida, cada fato, cada lugar comum esconde dentro de 

sua própria banalidade um mundo de conhecimento, determinada dose de 

cultura e um mistério que o fazem ao mesmo tempo compulsivo e fascinante. 

(2007, p.60.) 

 

Assumir, como se faz neste trabalho, a hipótese de que a literatura contemporânea 

nacional seja agente – ao lado de dicionários, compêndios e gramáticas – de gramatização 

do PB significa entender as práticas literárias como sancionadoras do vernáculo. 

Esse nosso entendimento vem propor um novo olhar ao que afirma o próprio 

Castilho (2012) um pouco adiante, na mesma obra citada acima: Para o gramático é 

impossível 

...escolher uma variedade regional é considerá-la o padrão do português 

brasileiro. Impossível, também, comprovar que este padrão esteja 

documentado na língua literária. Há um padrão da língua falada, que 

corresponde aos usos linguísticos das pessoas cultas. Há um padrão da língua 

escrita, que corresponde aos usos linguísticos dos jornais e revistas de grande 

circulação, os únicos textos que garantidamente estão ao alcance da população. 

[...] 

Já a língua literária é outra coisa, pois assenta num projeto estético que 
impulsiona os autores a, justamente, distanciar-se da escrita do dia a dia, 

buscando um veio próprio, singular, diferenciado, não padrão. (CASTILHO, 

2012, p. 98.) 

 

Acreditamos que os fatos da língua passíveis de observação na “boa literatura” 

(leia-se: publicada por casas editoriais de prestígio, premiada e que atinge bom índice de 

vendas) de hoje sejam resultado de uma prática cada vez mais naturalizada de aceitação 

e uso das variedades urbanas de prestígio, que correspondem ao VGB, espinha dorsal do 

que consideramos o PB. 

 

Nesta Peleja entre Severino e Eugênio Augusto, publicada no jornal O Correio, 

em agosto de 1998, está representado, muito claramente, o modo como funciona a cultura 

popular e sua ação/seu resultado na construção da identidade popular. A autoria é de Lena 

Jesus Ponte, escritora e dinamizadora da Oficina da Palavra. 

 

Peleja entre Severino e Eugênio Augusto 
 

EA – Passei pela faculdade,                           S – Senhor que tem muito estudo 

acumulo erudição.                                       em muitas línguas versado, 

         Não é qualquer um que pode                      vive a vida mais sentado, 

entender o meu jargão.                                largue o livro, pegue a viola, 
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         Sou guiado pela razão.                                pois está desafiado. 

 

EA – Todo dia é um desafio                          S – Que a leitura é importante 

pra quem vive do saber.                              não vá ninguém duvidar. 

         Só pelo conhecimento                                 Por isso mando meus filhos 

é que se pode crescer.                                 longe, na escola, estudar. 

         Toda a vida está nos livros,                        Mas a leitura do mundo, 

só precisa saber ler.                                    vem antes do soletrar. 

 
EA – O poder está nas mãos                          S – A ciência é muito importante 

de quem mais sabe escrever.                      pesquisando tudo a fundo. 

         Os males da ignorância                              Mas antes dela, por lendas,        

fazem o homem se perder.                         o povo explicava o mundo. 

         Superstição leva às trevas;                          Nos mitos e nas crendices, 

         Há a ciência pra esclarecer.                         existe saber profundo. 

 

EA – Em bibliotecas se encontra                    S – Não se esqueça do chazinho, 

a melhor literatura.                                      da simpatia ou da reza, 

         Nos museus há os registros                         pois a eles se socorre 

da arte universal mais pura.                        mesmo o sábio que se preza. 
         Nos laboratórios nascem                             Conhecimento das ervas 

remédios pra toda cura.                               nenhum cientista despreza! 

 

EA – Resultados de pesquisas                        S – As soluções vou criando 

arquivo com muito siso.                              no repente, no improviso. 

 

EA – Artistas de nossa elite                            S – As cantigas de ninar         

têm nome e fama,                                        embalaram o presidente. 

         Eu lhe aviso!                                                Ninguém sabe quem as fez, 

mas qualquer pessoa as sente. 

                                                                              Contos, anedotas, fábulas 
são criados por toda gente. 

 

EA – E os poetas? E os cronistas? 

 

S – Repentistas do sertão. 

 

EA – Escultores consagrados? 

 

S – O ceramista, o artesão. 

 

EA – Quem registrará a história pra a próxima geração?  

 
S – Não a história oficial, 

mas a história verdadeira 

será contada em cordel, 

tecida por tapeceiras, 

revivida em cada festa, 

fiada pelas rendeiras.    
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5 GARIMPO DE DADOS: O FATO DA GRAMATIZAÇÃO DO PB 
 

É preciso não trocar o sentido das coisas. Não confundir o povo, povo, não 

confundir nem com público nem com massa. É importante. A massa, vejam 
bem, a massa é a massa, é massa. O público se enfeita todo e vai para as salas 

de concerto com cara de quem está entendendo tudo. É preciso notar a 

diferença. A massa é horizontal; o público, é vertical. Mas o povo – pelo menos 

o povo brasileiro – é diagonal. É por isso que eu gosto do povo. E é por isso 

que a minha música é popular, popular, porque eu cuido muito mais do 

aspecto diagonal, que do horizontal ou vertical.63 

 

Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959), autor presumido da fala expressa na epígrafe 

deste capítulo, é considerado um gênio da música clássica brasileira. Foi pensando na 

vida e na obra desse artista, maestro e compositor tão singular quanto controverso, que 

iniciamos a reflexão sobre os corpora gramatical e literário deste trabalho. 

Villa-Lobos se dizia “bem brasileiro”64 e se inspirava no Brasil para conceber sua 

arte e produzir seu “discurso”,65 “discurso” esse que alcançou o mundo e reverbera até 

hoje, imortalizado em suas sinfonias, bailados, choros e suítes. Ao longo da vida, diz-se 

que buscou avidamente a essência da cultura brasileira, suas raízes folclóricas, às quais 

deu “voz própria”, que acabou por universalizar-se. Assim, o artista carioca pôde falar – 

e o faz até hoje – a pessoas dos diferentes cantos do mundo, comunicando-se com as 

individualidades das maneiras mais misteriosas e diversas, como é possível à linguagem 

universal da música quando seus sons – que não distinguem palavras, mas emoções – 

encontram eco na alma de quem os ouve. 

Além de músico, foi educador. Em 1930, Villa-Lobos iniciou, em trabalho com a 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e posteriormente com o apoio do então 

presidente Getúlio Vargas, um projeto de educação musical que se baseava no ensino de 

canto orfeônico. Dava cursos, promovia grandes concentrações orfeônicas e preparava 

professores para o ensino de música nas escolas, que em 1932 novamente se instituíra 

                                                             
63 Fala atribuída a Heitor Villa-Lobos – considerado, ainda em vida, o maior compositor das 

Américas –, no filme Villa-Lobos: uma vida de paixão, dirigido por Zelito Viana e lançado em 21 de abril 

de 2000. Os grifos são nossos. 
64 “Sim, sou brasileiro e bem brasileiro. Na minha música eu deixo cantar os rios e os mares 

deste grande Brasil. Eu não ponho mordaça na exuberância tropical de nossas florestas e dos nossos céus, 
que eu transponho instintivamente para tudo que escrevo.” Frase de autoria do maestro, disponível em:                                                                 

http://www.museuvillalobos.org.br/villalob/musica/index.htm 
65 Neste estudo, como é possível verificar da leitura feita até este ponto, atribuímos a “discurso” o 

sentido mais amplo possível do termo, cientes de seu caráter polissêmico e interessados que estamos nas 

diferentes definições, nos seus pontos conexos, nas interseções. Primordialmente, aqui, tratamos, de modo 

geral, dos “efeitos de sentidos” (ORLANDI, 2008; 2010) resultantes das mais diversas formas de interação: 

trocas – emissão e recepção – de mensagens/textos/enunciados/turnos de fala, de imagens, de gestos, de 

sons de vozes e de instrumentos, enfim, tudo o que, de alguma forma, comunica, sejam afetividades, sejam 

sentimentos, sejam informações, sejam sensações, sejam impressões... 
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obrigatório. Por tudo isso, homem dinâmico, realizador e polêmico, não escapou às notas 

dissonantes: as que o alçaram à categoria do gênio moderno e revolucionário – 

reconhecido não apenas no meio artístico musical, mas também no acadêmico66 – e as 

que creditaram às suas realizações assombras que até hoje obscurecem sua biografia. 

Tanto na vida artística quanto na política, portanto, Villa-Lobos sempre recebeu, além de 

palmas, homenagens e condecorações, muitas vaias e críticas severas – estas quase 

sempre relacionadas com seu “padrão” artístico esteticamente nacionalista, suas supostas 

vinculações políticas e seu temperamento arrebatado. 

Contudo, imprevisível como a música de Villa-Lobos, justamente por isso a vida 

é tão especial. Porque, constituída de impermanências, de fugacidades, na tensão entre o 

fixar-se e o transmudar-se que dá “corpo” aos sentidos (ORLANDI, 2008, p. 52), segue 

acontecendo, mesmo nos aparentes “intervalos” inerciais, esses em que “hoje” parece ser 

igual a “ontem”. E isso é assim, uma roda-viva, unicamente porque é com homens que a 

vida se faz. E porque da alma humana, de seu conteúdo “individual” e de sua essência 

universal, só podemos supor – ainda quando ambos, conteúdo e essência, extravasando-

se, buscam expressão, e/ou desafogo, e/ou entendimento, e/ou aceitação...nas canções e 

nas poesias, nas danças e nos ritos, nas pichações e nos grafites, nos blogs e nos livros, 

enfim, nos mais diversos tipos de manifestação social. Como nesta poesia de Manoel de 

Barros: 

No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá 

onde a criança diz: Eu escuto a cor dos 
passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não 

funciona para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um 

verbo, ele delira. 

E pois. 

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos– 

O verbo tem que pegar delírio. (Manoel de Barros)67 

 

                                                             
66 Em 1944, Heitor Villa-Lobos recebeu, no Occidental College de Los Angeles, o título de 

"Doutor em Leis Musicais". Em fevereiro de 1954, da Universidade de Miami, o título de "Doctor of 

Music". E em 1958, o título de Doutor (in) honoris causa, concedido pela Universidade de Nova York. 

Dados colhidos em: http://www.museuvillalobos.org.br/villalob/cronolog/index.htm 
67 De O livro das ignorãças, de Manoel de Barros. Edição esgotada, mas disponível em                                                                                                            

http://comvest.uepb.edu.br/concursos/vestibulares/vest2013/Manuel_de_BarrosO_Livro_Das_Ignoracas.p

df Os grifos são nossos. O primeiro verso parece aludir ao versículo da Bíblia: “No princípio era o Verbo, 

e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.” (João, 1:1) Para o poeta, porém, o começo – a criação – 

não é o verbo, mas a “loucura do verbo”. 

http://comvest.uepb.edu.br/concursos/vestibulares/vest2013/Manuel_de_BarrosO_Livro_Das_Ignoracas.pdf
http://comvest.uepb.edu.br/concursos/vestibulares/vest2013/Manuel_de_BarrosO_Livro_Das_Ignoracas.pdf
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O poeta mato-grossense também nos inspirou neste trabalho. Quando buscamos 

entender um pouco de homens e de culturas, e dizer algo de sociedades e de línguas, os 

estudos e as reflexões a que nos entregamos aguçam nossos sentidos para as emoções e 

os pensamentos humanos, e entendemos que, expressão do pensar, sentido do existir, 

necessidade do comunicar – o que quer que a torne tão imprescindível –, a linguagem 

humana é manifestação múltipla de exterioridades e de interioridades, de expressos, de 

implícitos e de silêncios, de literalidades e de alegorias, de compreensões e de 

interpretações, de tematizações e de problematizações, nos sentidos das línguas e nos 

sentidos dos discursos vários do mundo.68 Basta querer ver. Para o poeta, o verbo delirante 

é a única “forma” da poesia – para a arte e para a vida. Para “nascimentos”, enfim. E para 

o nada, ele também dizia, talvez desejando dar à palavra estados outros além da utilidade 

e/ou da necessidade, novos sentidos, criação: nem apenas informar, ou comunicar, ou não 

comunicar, ou emocionar, ou “confundir”; nem só expressão, ou estilo, mas porventura 

significação(ões) distinta(s), de palavras “desacostumadas”.69 Distorção da linguagem, 

retorção da palavra – e criatividade, não apenas produtividade. Entre a memória (o 

constituído) e o “esquecimento” – o do poeta, um “esquecimento” proposital, voluntário, 

portanto, diferente do esquecimento ideológico e do esquecimento da ordem da 

enunciação, como distinguidos por Michel Pêcheux (apud ORLANDI, 2010). Entre a 

paráfrase, o “já dito”, e a polissemia, o “a dizer” que, jogando com o equívoco, permite o 

deslocamento, a ruptura dos processos de significação. Enfim, entre a matriz do sentido 

e a fonte da linguagem. (ORLANDI, 2010, pp. 34-38.). Brincadeira de aprender de novo 

e de novo, fuga da “normalidade”, desábito. Um nada que bem poderia ser o avesso do 

mundo. Ver do avesso com o intuito de ver de um jeito diferente – e de ver mais, portanto. 

O próprio Manoel quis afirmar no “Pretexto” do seu Livro sobre nada : 

...o nada do meu livro é nada mesmo. É coisa nenhuma por escrito: um alarme 

para o silêncio, um abridor de amanhecer, pessoa apropriada para pedras, o 

parafuso de veludo etc, etc. O que eu queria era fazer brinquedos com as 

palavras. Fazer coisas desúteis. O nada mesmo. Tudo que use o abandono 

por dentro e por fora. (1996, p. 7. Grifos nossos.) 

 

Este seu “abandono” desejado talvez fosse, portanto, o das racionalidades 

acostumadas, o do “deslocamento das regras” (ORLANDI, 2010, p. 37). E também a 

                                                             
68 Referência, aqui, ao texto de Patrick Charaudeau (1999), ao qual remeteremos mais adiante. 

Neste trabalho, em que problematiza o campo do estudo do discurso, entre outras coisas, o linguista 

estabelece as diferenças entre o sentido linguístico e o sentido discursivo.   
69 Alusão ao seu verso “Não gosto de palavra acostumada”, de “O livro sobre nada”, Terceira Parte 

do Livro sobre Nada, publicado pela Record, terceira edição, de 1996. Tal verso está na página 71 da edição 

citada.  
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renúncia das “certezas”, com a aceitação da impermanência inerente à vida e a 

consciência das muitas insciências das Ciências. Pois se o poeta mesmo o sabe e assume 

– “as palavras me escondem sem cuidado”70 –, resta-nos aceitar a falta de transparência 

e a polissemia que governam os homens e as suas criações. É essencial o entendimento 

de que o único fato indiscutível é o que está dicionarizado no verbete.71 Porque nos fatos 

da existência humana, nos “discursos” e nas “leituras” do mundo, da vida em sociedade, 

não há como afirmarmos – com a força da convicção – o que pensa um indivíduo, ou o 

que o move em suas ações, sem corrermos o risco – bastante grande, muito real – das 

opiniões equivocadas, dos mal-entendidos, das críticas superficiais e dos preconceitos. 

Igualmente se tem revelado inútil qualquer pretensão de conhecimento da “verdade” – 

uma única verdade, um sentido originário, um significado absoluto e autônomo – sobre 

quem ou o que quer que seja, até porque “a verdade”, de muitas maneiras, muda com o 

tempo e com as pessoas, de forma que talvez não passe de um sentido muito 

particularmente experimentado e em constante transformação. Afinal, como nos esclarece 

Charaudeau, “todo ato de enunciação (considerado sob o ponto de vista do locutor ou do 

interlocutor) tem por origem um sujeito de linguagem que se encontra em dupla relação 

de intersubjetividade ao outro e de subjetividade a si”, de modo que “o sentido discursivo 

caracteriza-se por sua opacidade face ao mundo” (1999, pp. 30 e 31. Grifos do autor.). 

Neste ponto, acreditamos ser importante destacar o aspecto mais amplo que 

assume, aqui, a “nossa leitura” dessas afirmações do linguista francês: “ato de 

enunciação” e “sentido discursivo” são tomados, também, em uma dimensão ontológica, 

que remete a uma concepção da vida humana como “discurso do ser”, e do ser como 

“discurso no mundo” – logo, como opacidade. A prática da linguagem é assumida, pois, 

como a prática da vida, no sentido da criação do sentido (da existência), de construção da 

realidade, até porque concordamos com Orlandi (2010) quando a autora afirma que a 

língua é “a condição de possibilidade do discurso” (p. 22) – portanto, do pensamento, e, 

então, da essência humana, desde muito antes do “cogito, ergo sum” de Descartes.72 Dito 

de outra forma, a língua não é instrumento de que se utiliza o ser humano para pensar 

ou comunicar, nem efeito/manifestação da ação humana ao “nomear a realidade” 

(simbolizar a realidade), mas é requisito mesmo da humanidade, essência de “ser 

                                                             
70 Idem, ibidem, p. 69.   
71 Fato – s.m. (1548) 1 ação ou coisa feita, ocorrida ou em processo de realização 2 algo cuja 

existência pode ser constatada de modo indiscutível; verdade. Conforme consta no dicionário eletrônico 

Houaiss da língua portuguesa 3.0.  
72 Em seu Discours de la Methode (Discurso sobre o/do método), de 1637. 



77 
 

“humano (de ser “ser humano”), como já nos esclarecia Saussure ao afirmar que “o papel 

característico da língua frente ao pensamento não é criar um meio fônico material para a 

expressão das ideias, mas servir de intermediário entre o pensamento e o som.” (2006, p. 

131.) 

Em sua obra Linguística e Comunicação (1975), Jakobson nos esclarece que a 

conexão existente entre som e significado é problematizada pelos homens desde a 

Antiguidade e que essa interpretação dos signos73 – particularmente dos signos verbais – 

como unidades indissolúveis constituídas de significado e de significante remonta aos 

estoicos, mais de mil anos atrás, não tendo sido uma completa novidade proposta por 

Saussure. Aliás, o linguista suíço teve, no estudo comparado dos sistemas de signos, a 

companhia do norte-americano Charles Sanders Peirce (1839-1914), que distinguia três 

variedades fundamentais de signo na relação com seu objeto: os ícones (que, 

subdivididos em imagens e diagramas, operam pela semelhança de fato entre seu 

significante e seu significado), os índices (que funcionam pela contiguidade de fato, isto 

é, vivida, não cognitiva, entre a parte sensível, as “qualidades materiais”, e a parte 

cognoscível ou traduzível dos signos) e os símbolos (contiguidade instituída, apreendida, 

entre significante e significado, conexão pela constituição de uma “regra”).74 Segundo a 

concepção de Peirce, que Jakobson qualifica de sugestiva e luminosa, as diferentes 

línguas humanas – por exemplo, o PB – são, na condição de sistemas de signos em relação, 

sistemas de símbolos verbais dotados de componentes indicativos e icônicos, uma vez 

que os três tipos de signo acumulam, em diferentes graus, as três funções: “‘Os mais 

perfeitos dos signos’ são aqueles nos quais o caráter icônico, o caráter indicativo75 e o 

                                                             
73 Segundo Peirce, “Um signo ou representâmen é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 

representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, 

ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante do primeiro signo. 

O signo representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos os seus aspectos, mas 

com referência a um tipo de ideia que eu, por vezes, denominei fundamento do representâmen.” (2015, p. 

46. Grifos do autor. Do original The Collected Papers of Charles Sanders Peirce, parágrafo 228.) 
74 Na verdade, não se sabe ao certo se houve convergência dos esforços de ambos os estudiosos, 

que eram contemporâneos, ou se houve filiação direta dos conceitos de Saussure a partir das notas de Peirce, 

como nos esclarece Jakobson. Peirce falava em “Semiótica”, e Saussure, em “Semiologia”, com diferenças 

entre as concepções de ambos mormente no que diz respeito à arbitrariedade (convencionalidade, 
habitualidade) do signo linguístico, advogada pelo suíço. O linguista norte-americano, por sua vez, defendia 

a ideia de que “um símbolo pode comportar um ícone ou um índice a ele incorporados”, de forma que isso 

explicaria a natureza motivada dos signos linguísticos, por meio do “sistema de diagramatização” evidente, 

segundo Peirce, em toda a estrutura sintática e morfológica da linguagem e também no seu aspecto lexical. 

(JAKOBSON, 1975, pp. 115-116.) 
75 Na tradução da obra de Jakobson aqui estudada, encontramos ora o termo “indicativo”, ora o 

termo “indicial” para referir-se à característica de “índice”. Como nesta passagem: “Os constituintes icônico 

e indicial dos símbolos verbais foram muito frequentemente subestimados ou mesmo ignorados; por sua 

vez, o caráter primordialmente simbólico da linguagem, e a diferença radical que, por conseguinte, a separa 
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caráter simbólico ‘estão amalgamados em proporções tão iguais quanto possível’.” 

(PEIRCE apud JAKOBSON, 1975, p. 104.) 

Essa concepção dos signos se revela muito importante para nós, em especial 

porque acreditamos ser necessário considerar, em tudo quanto se relacione com a cultura 

em amplo sentido,76 o plano da expressão (significante) e o plano do conteúdo 

(significado) – e nestes planos, tanto sua forma quanto sua substância, como postulado 

por Hjelmslev (1971). Tal necessidade se justifica pelo fato de que o simbolismo do real 

“diz/comunica “com profundidade à psique humana, de modo que, como afirma Eni 

Orlandi, “não há neutralidade nem mesmo no uso mais aparentemente cotidiano dos 

signos. A entrada no simbólico é irremediável e permanente: estamos comprometidos 

com os sentidos e o político. Não temos como não interpretar.” (2010, p. 9). Essa 

imperiosidade humana de interpretar é tamanha, que Sylvain Auroux nos conta de uma 

civilização tradicional sem escrita, os dogons, para os quais “o real é inteiramente 

simbólico” e a palavra é coisa entre coisas. Nesse caso, sua substância é mais que sons e 

conceitos, é força de ação, é líquido, é vida.77 “Se a palavra faz coisas, ela não o deve a 

uma performatividade qualquer, mas à sua estrutura material”, que, por exemplo, irá unir-

se, acreditam os dogons, ao esperma do homem para a produção do feto ou do sangue da 

menstruação. (AUROUX, 2009, pp. 20-21. Grifo do autor.) 

Quanto aos fatos de nosso estudo, essas reflexões nos levam a entender por que 

uma gramática ou uma obra literária, por exemplo, não devem ser consideradas apenas 

em seu aspecto físico – e de fato não o são, ainda que observadas por um indivíduo que 

lhes seja muito alheio. Individualmente examinado, qualquer livro, como um símbolo que 

é, traz em si a soma de ideias a letras, por analogia à concepção de língua (também 

“símbolo”) como a união indissolúvel entre ideias e sons. Logo, no plano da expressão, 

há a substância gráfica (as palavras) e a forma das frases estruturadas no texto. No plano 

do conteúdo, por sua vez, a substância está nos conceitos produzidos, e a forma, na 

estruturação das unidades de significação, nos “semas” escolhidos pelo autor ao 

escrever/enunciar. Ou seja, a forma do significado está nos “discursos do autor” conforme 

                                                             
dos outros conjuntos de símbolos, principalmente indicativos ou icônicos, esperam igualmente encontrar 

seu exato lugar na metodologia linguística moderna.” (1975, p. 116. Grifos nossos.) 
76 O conjunto de conhecimentos e atividades da vida em sociedade, individual e globalmente 

considerado; das faculdades humanas e de seus “produtos”, e as referências e ideologias que eles fazem 

“circular”, isto é, as memórias e as histórias, as políticas e os anseios, enfim, todos os aspectos da vida e da 

arte dos seres humanos. 
77 A simbologia do líquido para os dogons nos remete imediatamente à teoria do russo Aleksandr 

Oparin, segundo a qual a vida na Terra teria surgido a partir da “sopa de proteínas” dos mares primitivos. 

Também, ao bebê que se desenvolve no saco amniótico...e tantas outras. Ícones, índices e símbolos... 
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organizados, relacionados interna e externamente ao corpo da obra, ou ainda, nas palavras 

de Orlandi, “nas condições materiais de base [as sistematicidades linguísticas, em ambos 

os planos] sobre as quais se desenvolvem os processos discursivos” (2010, p. 22). Enfim, 

as palavras e os textos, as enunciações e os sentidos – mais tudo quanto se refira a esses 

níveis de significação78 – devem ser observados, compreendidos, interpretados, 

problematizados, interrogados, a fim de que, nas ciências humanas, nas racionalizações 

empreendidas pelo ser humano múltiplo e incompleto, não se procure separar os 

inseparáveis: a sociedade e a história, o sistema e a realização, o subjetivo e o objetivo, o 

processo e o produto, que se combinam o tempo todo.  

Um símbolo, por exemplo uma palavra, é uma “regra geral” que só preenche 

sua função significante através de diferentes casos particulares aos quais se 

aplica, a saber, as réplicas, enunciadas ou escritas, as quais são da ordem da 

coisa. Por mais variadas que sejam tais encarnações da palavra, esta 

permanece, em todas as ocorrências, “uma só e mesma palavra”. 

(JAKOBSON, 1975, p. 116. Grifos do autor.) 

 

Dos estudos de Saussure e de Peirce, por conseguinte, é possível concluir a 

imprescindibilidade de considerarmos os componentes indicativos e icônicos dos signos 

verbais – em primeira instância, símbolos, porque convenções. Pois desta afirmação de 

Peirce 

...o ser de um ícone pertence à nossa experiência passada. O ícone só existe 

como uma imagem no espírito. O ser de um índice é o da experiência presente. 

Mas o ser de um símbolo consiste no fato real de que qualquer coisa será 

certamente conhecida por experiência se se preencherem determinadas 

condições. [...] Toda palavra é um símbolo. Toda frase é um símbolo. Todo 

livro é um símbolo. (...) O valor de um símbolo é servir para tornar racionais 

o pensamento e a conduta e permitir-nos predizer o futuro. (PEIRCE apud 

JAKOBSON, 1975, p. 117. Grifos nossos.) 

 

resulta incontestável para nós, mais uma vez, o entendimento de que as 

“determinadas condições” referidas pelo linguista estão representadas na cultura (o 

conjunto dos signos sociais, verbais/simbólicos e icônicos – o mundo verbal e o mundo 

não verbal), com suas formas, isto é, as “regras/relações de construção” dos bens sociais79, 

e suas substâncias, ou seja, as representações/os sentidos/conceitos geradores das – e 

gerados pelas – materialidades do mundo (sons, letras, imagens, sinais, textos, as “obras” 

em geral). 

Na sequência desse raciocínio, como “regra de significação geral” que é – porque 

símbolo, segundo Peirce –, um livro será sempre, antes de tudo, uma potencialidade: 

                                                             
78 Porque tudo significa, como coisa, objeto (materialidade), e como ideia (conceito). 
79 Ou, dito de outro modo, as relações, as normas que, socialmente selecionadas, organizam e 

regulam as ações geradoras dos fatos da existência (amplamente considerados). 
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realizável no futuro, nas suas prováveis leituras, nas suas ilimitadas “encarnações” – as 

quais, no entanto, serão, invariavelmente, as efetivações do mesmo livro. Nesse “vir a 

ser” do livro (e de qualquer outro signo do mundo, como o próprio ser humano e os 

produtos de seu pensamento) é que irão convergir, no meio cultural, as nossas 

representações – as nossas concepções, os nossos preconceitos, os nossos desejos, as 

nossas apreciações, os nossos medos, enfim, as “forças” que nos aproximam ou nos 

afastam das ações e das materialidades da vida. Por sua vez, tais “forças” – os signos 

todos que são causa e efeito das preferências e das decisões humanas – produzirão as 

“interpretações individualizadas”, quer dizer, os efeitos de sentido: de muitos tempos, 

muitos espaços, muitos lugares sociais, muitas histórias, muitas memórias e muitos 

esquecimentos. 

Isso explica porque, em se tratando especificamente dos assuntos analisados neste 

estudo – português brasileiro, gramatização, gramáticas, literatura, senso comum –, é 

fundamental o questionamento a respeito dos ícones e dos índices que influenciam – como 

tem de ser – nossos conceitos do que seja o símbolo “livro”, e que reflitamos sobre as 

experiências que marcaram e marcam nossa relação com a literatura e com a gramática 

também como disciplinas escolares. Será, por exemplo, que consideramos a decoreba um 

índice do estudo da gramática da língua?80 Quantos há, ainda, neste país, que olham um 

livro e veem nele apenas o ícone da vergonha e do medo, por não saberem ler? 

O desenvolvimento de uma visão mais crítica no que concerne aos estudos dos 

signos – e, portanto, da linguagem – é, pois, de extrema importância. É fato que, ao olhar 

para o conjunto da existência – dentro e fora de si –, o ser humano não o faz com os olhos 

nus, que se põem a formar imagens unívocas, espelhos de uma “realidade absoluta”. Na 

verdade, todos usamos “lentes” outras que se sobrepõem ao longo da vida, de cores e 

graus muito particulares, e que refratam81 a luz de múltiplas subjetividades: as imagens 

do “eu” na alteridade, as imagens da alteridade no “eu” e as imagens da alteridade 

refratando o “eu”.82 Trata-se das nossas próprias lentes, as que herdamos ao nascermos 

                                                             
80 Na sentença, referência à gramática prescritiva, como na sua representação popular: grosso 

modo, “um livro com as regras chatas do português difícil”. 
81 Comparação com a anatomia do olho – córnea e cristalino – e a fisiologia da visão. 
82 Na sentença, o termo “imagens” se refere tanto a “formas-expressões” quanto a “conteúdos-

conceitos-significados” e traz implícita a alusão aos termos “expressões”, “revelações”, “desvios”, 

“expansões”, “interferências”, “recombinações”, “variações”, todos relacionados com os sentidos de 

“refletir”, “refratar” e “difratar”, por sua vez ligados ao sentido de “ver” – como de fato se dá na fisiologia 

da visão humana e como classificado por Roland Barthes e expressado a seguir no corpo do texto. Pretende-

se fazer referência às ondas luminosas que se propagam das coisas do mundo (ou, analogamente, o plano 

da expressão ou da forma, nos sentidos usados por Hjelmslev [1971] e por Barthes [1988], respectivamente) 
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(algo como uma “realidade transmitida”83 e continuamente desenvolvida), e de muitas 

lentes mais que escolhemos ao longo da existência, ou que não escolhemos tanto assim, 

ao menos não muito conscientemente, e as quais nunca tiramos da frente dos olhos, de tal 

forma que os sentidos todos não são mais que “efeitos de sentidos”, ou “sintomas de 

sentidos”, na realidade que é, sempre, construída, a ponto de Roland Barthes (1915-1980) 

dizer que, entre o mundo (forma) e o significado(conteúdo), o que existe é apenas 

difração.84 Portanto, para Barthes, os conteúdos não refletiriam (quando seriam algo como 

uma cópia do “real”) nem refratariam (espécie de imagem resultante da “passagem” pelo 

olhar/pela subjetividade do outro – logo, por outro meio/realidade/direção85) as formas 

do mundo, mas as difratariam. Ou seja, os sentidos construídos não seriam as formas 

mesmas nem suas “leituras únicas e simplificadas, feitas apenas pelo olhar de quem vê”, 

mas representariam, grosso modo, tudo aquilo que as formas projetam indefinida e 

variavelmente diante dos inúmeros olhares convergentes para o olhar do ser interpretante, 

“ondas” de infinitas possibilidades, dispersões, distorções, expansões, recombinações dos 

sentidos potenciais. Nas palavras de Charaudeau: 

...os vocábulos, assim como os enunciados produzidos, não significam em si 

mesmos, pois eles só se tornam interpretáveis quando são relacionados a um 

“ailleurs” mais ou menos sobredeterminante, espaço de um 

“condicionamento” do ato de linguagem. (1999, pp. 29-31) 
 

É nesse sentido que observamos os corpora deste trabalho, cientes de que  

...os textos individualizam – como unidade – um conjunto de relações 

significativas. Eles são assim unidades complexas, constituem um todo que 
resulta de uma articulação linguístico-histórica. Todo texto é heterogêneo: 

quanto à natureza dos diferentes materiais simbólicos (imagem, som, grafia 

etc); quanto à natureza das linguagens (oral, escrita, científica, literária, 

narrativa, descrição etc); quanto às posições do sujeito. [...] segundo o que 

pensamos, o discurso é uma dispersão de textos e o texto é uma dispersão do 

sujeito. O sujeito se subjetiva de maneiras diferentes ao longo de um texto. Há 

pontos de subjetivação ao longo de toda a textualidade. (ORLANDI, 2010, p. 

70.) 

 

Os homens e a suas obras86– no entendimento de amplo espectro – não significam, 

pois, de forma óbvia e direta, mas dizem respeito a muitos implícitos que reclamam, 

                                                             
aos nossos olhos e à nossa mente, formando nossos conceitos sobre o que vemos (o plano do conteúdo, os 
significados). 

83 Analogia com “língua transmitida”. Ver nota 95. 
84 Citado por CHARAUDEAU, 1999, p. 31. “Difração” é palavra derivada do latim diffringere, e 

significa “quebrar em pedaços”, “fragmentar”.  
85 Eni Orlandi diz que “linguagem e mundo se refletem no sentido da refração, do efeito imaginário 

de um sobre o outro.” (2010, p. 47.) 
86 “Obra”, neste estudo, é termo considerado em seu sentido pleno: como “forma” e como 

“conteúdo”, quer dizer, “forma” com múltiplos conteúdos, que se produzem a cada “leitura” sua. São, 

enfim, as “encarnações/valores” dos signos vários do mundo (formas), que, na materialidade opaca e 
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também eles – ou, melhor dizendo, sobretudo eles –, valorações. Porque tais implícitos 

estão relacionados com esse “alhures” que carrega o “sentido comunicativo e social” das 

formas do mundo,87 quer dizer, os conteúdos em difração, infinitamente mais numerosos 

que os signos que se articulam no social. Essas “formas” – das quais a língua gramatizada 

é exemplo88 – seriam, então, por assim dizer, “marcas”, “obstáculos”, a pedirem juízos, 

representações, interpretações, explicações, usos, problematizações–atitude investigativa 

que é inerente à condição humana. Entretanto, as lentes sobre nossos olhos podem, por 

vezes, estar de tal forma mal-ajustadas, e o comprimento da onda de luz a incidir sobre 

algo pode ser tão pequeno, que a “forma-obstáculo” acaba por se tornar intransponível, e 

tudo o que conseguimos é fazer retornar sobre nós mesmos essa “luzinha” irradiada – no 

reflexo de nossas insuficiências. Quando isso acontece, nossas concepções passam a ser, 

na realidade, unicamente os “sintomas” /as “projeções” de nossos próprios sentidos, de 

nossos próprios conteúdos, na soma dos preconceitos, dos lugares-comuns resistentes, 

das ignorâncias renitentes, que por fim nos impediriam de ver o mínimo – algo que seja 

– da alteridade. 

Afinal, 

...a realidade social é objeto de uma construção significante através de uma 

atividade mental89 consistindo, por si mesma, em produzir discursos de 

racionalização, de explicação e de justificação dessa realidade e que faz com 

que esta se constitua como real. [...] O que parece significativo aqui é que são 

construídos discursos de representação que revelam sistemas de valores dos 

quais se servem os indivíduos para julgar a realidade. [...] É construída 

assim uma “consciência social” do sujeito, consciência essa que não é 
necessariamente consciente e que o sobredetermina parcialmente. 

(CHARAUDEAU, 1999, pp. 35-36. Grifos nossos.) 

 

A despeito da ausência de unidade nos “signos” do mundo, desse sujeito diluído 

na consciência do grupo social, que não é completamente senhor dos próprios discursos 

                                                             
equivocada dos significantes em sua relação com a história, adquirem significação/sentidos/interpretações 

(conteúdo). Ver também a nota seguinte. 
87 Aqui, mais uma vez, só que em outro termo – “forma” –, referência às obras: as palavras, os 

enunciados, os textos, os livros – os documentos, de modo geral –, as instituições... tomados, todos, como 

discursos – como instantâneos/flashes dos processos discursivos, visíveis nas materialidades e nas 

imaterialidades dos textos ouvidos ou escritos, dos gestos e das imagens –, enfim, as coisas todas que 
categorizamos e sobre as quais conceituamos, mas sempre tomadas no sentido dos casos particulares 

(portanto, da ordem da coisa) da “regra geral” dos símbolos, como proposto por Peirce (2015). 
88 O que nos remete o pensamento a Saussure: “A língua é uma forma e não uma substância.” 

(Curso de Linguística Geral, 2006, p. 141). Por “língua”, nessa sentença, entenda-se uma língua 

específica/histórica, como o PB, por exemplo. No entanto, “forma”, aqui, é usada em outro sentido, e isto é 

essencial saber: não se trata de forma como “relação”, mas como “expressão”, “coisa”. Por isso escrevemos 

“língua gramatizada” – e o qualificativo, então, é crucial. 
89 “Desse ponto de vista, tudo pode ser chamado modelo de ‘representação mental’. Alguns, 

todavia, seriam de forma e outros de conteúdo.” Nota do autor ao final do capítulo. 
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(e nesse aspecto, portanto, ele é passivo),90 embora não se possa furtar a responder por 

eles, isto é, por suas práticas/escolhas discursivas e pelas representações que elas 

constroem (digamos, resumidamente, por seu posicionamento no mundo, e nesse aspecto, 

então, ele é um sujeito ativo),91 ainda assim, é nos “signos” produzidos por esse indivíduo, 

nas suas realizações, que se pode encontrar o que há de mais ou menos permanente e 

classificável na vida em sociedade, os vestígios mais importantes dos sentidos que se 

produzem nela. Não nos custa frisar, porém, que, valores universais de conteúdo 

individual que são,92 tais obras produzidas sem cessar no/pelo existir do ser humano 

restarão sempre, de modo invariável, interpretadas ou vivenciadas segundo uma ótica de 

vida e aprendizado muito particular (muitas obras em uma), em que pese ao fato de a 

cultura ser esse caldo rico em que estamos irremediavelmente mergulhados – nossos 

conceitos e percepções formados, reformados e transformados por nossos discursos, pelos 

discursos dos outros e, em sentido lato, pelo “discurso” das coisas. 

                                                             
90 Essa “diluição” do sujeito se dá, também, devido à necessidade de pertencimento, de inserção 

na interação social, para o que ele realiza escolhas: adesões e rejeições.  
91 A respeito da caracterização do sujeito discursivo, segundo a problemática representacional e 

interpretativa, concordamos com a posição que Charaudeau define como menos globalizante: “Todo 

sujeito é pois, portador, de um lado (isso também revela uma diferença), de alguns desses discursos 

[“...discursos de doxa (topoi, lugares comuns, estereótipos, saberes compartilhados) que circulam e se 

distribuem de maneira mais ou menos aleatória em meio aos diferentes grupos sociais”] e, por outro lado, 

essa apropriação revela (com frequência, sem que ele se dê conta) seu posicionamento social.” (1999, 

p. 37. Grifos nossos.) 
92 Com a assertiva “valores universais de conteúdo individual que [as obras humanas] são”, 

desejamos nos reportar, grosso modo, a isso de que vimos falando: as subjetividades e os “lugares” todos 

que sustentam os – e são sustentadas pelos – atos dos indivíduos. De qualquer modo, sendo ação humana, 

o conteúdo desses atos será sempre universal – pretendendo-se o mundo como “a sociedade global”. Além 
disso, cogitando-se ou não a “ciência do caos” (concepção de ciência assumida por Castilho em sua NGPB, 

de 2010), por exemplo – o que poderia ser outro viés interpretativo –, acreditamos ser possível considerar 

axiomática a conclusão de que atos individuais, em diferentes proporções, reverberam no social, e no 

mundo, sendo evidente que é na obra dos gênios que esse “valor universal” resulta praticamente 

incontestável. Disse Mário de Andrade: “...não tem gênio por mais nacional [...] que não seja do patrimônio 

universal.” (1972, p. 19.) Entretanto, o que de fato intencionamos destacar nessa sentença foi o aspecto 

simbólico das obras dos homens (“simbólico”, aqui, como referente a “signos” de modo geral, isto é, a 

todos os tipos elencados por Peirce), as quais, assim consideradas, assumiriam, nas suas “encarnações” 

individuais, ou seja, em suas leituras/interpretações – sempre subjetivas – os casos particulares em que 

adquirem o estado de “coisas”. E tal característica da arte humana nos faz lembrar, também, a concepção 

de Saussure sobre a interdependência entre valor e significação, em que um valor “é determinado por suas 
relações com outros valores semelhantes, e sem eles a significação não existiria”, sendo a significação, por 

sua vez, “um conceito unido à imagem acústica” (2006, p. 136). Nesse sentido, as “obras” seriam valores 

para todos quantos com elas experimentam o mundo, mas com sentidos/interpretações diversos segundo o 

espaço-tempo ocupado pelo indivíduo que as “lê”. Ainda, tal frase nos remete o pensamento à citação 

preferida de Peirce [tomada do padre inglês Jean de Salisbury (1115-1180)], segundo Jakobson (1975, p. 

116): “Nominantur singularia, sed universalia significantur.” (“Os singulares se nomeiam, mas os 

universais significam.”) Está aqui explicada parte da polissemia e da complexidade dessa sentença, 

exemplo de que tudo significa nas relações em sociedade, nas ligações do mundo verbal com o mundo não 

verbal (icônico), nas palavras, mas não apenas nelas. 
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Isso explica o aparente paradoxo do que vimos afirmando aqui: apesar de as obras 

serem o que, nas sociedades, é mais passível de observação e análise, por sua 

“permanência variável” – sempre as mesmas, mas não iguais, certa identidade, mas não 

estabilidade –, essa “análise” nunca resultará nem cessará em um único produto/conteúdo, 

de tal forma que inferir das obras o posicionamento social – em amplo sentido – de seus 

criadores nunca deixará de ser um risco com o qual é preciso lidar. E é crucial que 

assumamos esse risco de forma responsável, cientes das subjetividades e das 

complexidades que envolvem tudo quanto seja humano, pois, no que diz respeito não 

apenas à produtividade paradigmática, mas também à criatividade polissêmica (o “nada” 

– porque novo, desconhecido, irrealizado – tão perseguido por Manoel de Barros), os 

homens não são a origem imaculada de suas obras. 

Barthes parecia levar essa concepção ao extremo, a tal ponto que afirmou: 

...o texto é um tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura. [...] o escritor 

só pode imitar um gesto sempre anterior, jamais original; seu único poder está 

em mesclar as escrituras,93 em fazê-las contrariar-se umas pelas outras, de 

modo a nunca se apoiar em apenas uma delas; quisera ele exprimir-se, pelo 

menos deveria saber que a “coisa” interior que tem a pretensão de traduzir não 

é senão um dicionário todo composto, cujas palavras só se podem explicar 

através de outras palavras, e isso indefinidamente...” (1988, pp. 69-70. Grifo 

do autor.) 
 

Na companhia do poeta e crítico literário francês Stéphane Mallarmé (1842-1898) 

– o qual cita nesse “seu” “A morte do autor” –, Barthes acreditava que, em proveito da 

escritura, isto é, dos textos que são escritos “eternamente aqui e agora” (1988, p. 68), era 

necessário deixar falar a própria linguagem, em vez da pessoa do autor. E alardeava a 

contribuição da Linguística nesse sentido: “...linguisticamente, o autor nunca é mais do 

que aquele que escreve, assim como “eu” outra coisa não é senão aquele que diz “eu”: a 

linguagem conhece um “sujeito”, não uma “pessoa.” (1988, p. 67.) Ao anunciar a própria 

morte como autor, o escritor deixa clara sua leitura/visão desse “sujeito” que atribui à 

Linguística: não um ser “descentrado”, “atravessado pela língua e pela história” 

(ORLANDI, 2010), mas um “homem sem história, sem biografia, sem psicologia” – 

apenas uma espécie de depositário de “todos os traços de que é constituído o escrito.” (p. 

70). 

                                                             
93 E por escritura, Barthes queria dizer: “...a destruição de toda voz, de toda origem. A escritura é 

esse neutro, esse composto, esse oblíquo aonde foge o nosso sujeito, o branco e preto onde vem se perder 

toda identidade, a começar pela do corpo que escreve. [...] produz-se esse desligamento, a voz perde a 

sua origem, o autor entra na sua própria morte, a escritura começa. (BARTHES, 1988, p. 65. Grifos 

nossos.) 
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Não é radical como a de Barthes a postura que assumimos perante a 

sobredeterminação sócio-histórica das interpretações feitas pelos homens: como dito 

anteriormente, consideramos a responsabilidade do sujeito no tocante às escolhas que faz 

e aos posicionamentos que assume. Por isso mesmo, julgamos que a investigação das 

questões e das decisões que compõem “a história” e as memórias dos homens, dos fatores 

contextuais e situacionais, e dos elementos conjunturais – estruturais e dinâmicos –, que 

concorrem na constituição das sociedades é condição determinante para a compreensão 

do modo como os significados se formam – sempre em relação a algo. Logo, é preciso 

buscar incessantemente esse “conhecimento relacional’: quanto mais abrangente for 

nosso repertório cultural,94 quanto mais consolidados forem nossos saberes, mais as 

informações que recebemos a todo o instante – dos fatos desse mundo cada vez mais 

automatizado e conectado por novas tecnologias de linguagem – irão significar. Para 

tanto, do micro ao macro, é preciso encontrar sentido, e conexão: na razão de ser da 

própria existência, nas identificações pessoais e sociais, nas ideologias, no convívio em 

família, na escola, no bairro, nos grupos sociais e culturais de pertencimento 

(comunidades de prática), no país, no mundo, no ciberespaço, na hipercultura – em suma, 

nas nossas representações transmitidas e nas adquiridas.95 Porque é no sentido do sentido 

das coisas todas do mundo que caminhamos. 

De tudo quanto foi dito, é possível concluir, portanto – e para permanecermos no 

exemplo com o qual iniciamos estas considerações –, que será tão somente na condição 

de herdeiros das obras do maestro, por meio de sua observação e análise, que teremos 

modos de desenvolver alguma empatia com o homem que ele foi, e aceitar que possa 

haver alguma ciência a respeito do que ele pensou, e certo entendimento da estruturação 

desse pensamento nas músicas que ele compôs e na sua produção como um todo. E assim 

parece funcionar para todo tipo de produção cultural humana – e em certa medida, 

também para as obras da ciência, as quais, além das discordâncias de pensamento, das 

teorias conflitantes ou antagônicas, estão igualmente sujeitas à “interpretação” do sujeito 

que as consome e estuda. Importa-nos salientar, pois, que aquela declaração de Villa-

Lobos registrada na epígrafe deste capítulo, e que tanto interesse nos despertou, é 

                                                             
94 Inferência da concepção de “repertório linguístico”. 
95 Analogia inspirada no conceito de língua transmitida e língua adquirida, de Victor Henry, de 

que nos fala Bechara: “Enquanto a língua transmitida recolhe e reflete a variedade de cada modalidade 

local, ora próxima, ora fortemente diferenciada, a língua comum [adquirida ao penetrarmos num estrato 

mais largo da vida nacional] anula, na medida do possível, essas diferenças em favor de uma modalidade 

mais uniforme e sujeita a um equilíbrio instável.” (BECHARA, 2014, p. 22.)  
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destacada aqui, evidentemente, apenas da forma como a “lemos”, sem nenhuma pretensão 

– que redundaria sempre improfícua – de desejar adivinhar as reais motivações de seu 

escritor. Por conseguinte, o realce que lhe é dado tem razão de ser nas analogias que tal 

citação nos inspirou, e que nos fizeram atentar para importantes questões de nosso estudo. 

Então, relembremos: 

É preciso não trocar o sentido das coisas. Não confundir o povo [...] nem com 

público nem com massa. A massa é horizontal; o público, é vertical. Mas o 

povo – pelo menos o povo brasileiro – é diagonal. É por isso que eu gosto do 

povo. E é por isso que a minha música é popular, popular. (Grifos nossos.) 

 

A sentença “o povo é diagonal “se nos afigurou, no instante mesmo em que a 

ouvimos, muito interessante e perfeitamente autoexplicativa. Apesar da escolha lexical 

incomum do predicativo, que talvez demandasse, em maior grau, a mediação semântica 

do interdiscurso, aos nossos ouvidos a afirmação soou como de inteligibilidade imediata. 

A iconicidade,96 de que também nos fala Bagno (2012), aconteceu, comunicando 

instantaneamente: os signos verbais “desenharam” um “ícone” em nossa mente, e desse 

ícone formaram-se mais e mais signos verbais interpretativos. Pareceu-nos, enfim, que a 

afirmação desejava aludir ao equilíbrio instável97do mundo social, que é a condição da 

adaptação e da mudança, da emergência perene de outros conhecimentos e dos discursos 

incessantes: equilíbrio entre a criação e a destruição promovidas pelo intelecto humano, 

entre a repetição e a inovação, entre a sociologia e o direito, a biologia e a higiene,98 a 

anarquia e o autoritarismo, a liberdade e a barbárie – nem tão para cima, nem só rasteiro. 

                                                             
96 Para explicitarmos outro discurso sobre os ícones, além do elaborado por Peirce, Bagno afirma 

que se chama “hipótese da iconicidade” a “capacidade que as línguas humanas têm de ‘desenhar’, ‘pintar’, 

‘retratar’, ‘esculpir’, nas formas linguísticas, a realidade não linguística.” (BAGNO, 2012, pp. 453-454). 

Ela explicaria, por exemplo – entre outros aspectos da gramática do PB –, a ordem sujeito-verbo-

complemento (SVC), em que organizamos nossas sentenças. Explicaria, também, a maneira como 

costumamos narrar os fatos: na ordem em que eles aconteceram.  
97 Referência à concepção segunda a qual as gramáticas das línguas são vistas como sistemas em 

constante adaptação – caracterizadas, portanto, por um equilíbrio instável. 
98 Os pares de termos citados são alusão ao texto de Bechara na obra organizada por Moura Neves 

e Casseb-Galvão (2014), acrescidos de outros pares que inferimos do raciocínio do autor. Referindo-se a 

outro “par” – gramáticas normativas e gramáticas descritivas – o autor assim escreve: “Antes de tudo, a 

gramática normativa depende da linguística sincrônica, ou gramática descritiva, em suma, para não ser 
caprichosa e contraproducente. Regras de direito que não assentam na realidade social, depreendida pelo 

estudo sociológico puro, caem no vazio e são ou inoperantes ou negativas até. Só é altamente nociva uma 

higiene que não assenta em verdades biológicas.” (p. 21). Trata-se dos “equilíbrios” que, em princípio, 

permitem a existência do social – as normas e “as liberdades”, as escolhas mais ou menos repetidas, os usos 

mais ou menos estáveis... Pares que se complementam, noções que interagem. Além disso, da referência a 

uma gramática emergente do PB, ampliamos a concepção para a vida cultural de modo geral. Toda 

manifestação artística tem a sua “gramática”, assim como seu léxico, sus semântica e seu discurso 

depreendido, ainda que nem sempre se revelem a todos. Como acontece na língua, há variedades artísticas 

de alcance mais e menos amplo. 
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Afinal, em se concebendo uma simplificação de nossa existência na forma de um 

plano cartesiano (como ilustrado na Figura 1), sendo o eixo “y” o das virtualidades do 

paradigma, e o eixo “x” o das realidades concretizadas no sintagma, é possível imaginar 

– a partir do que disse o maestro – que os homens caminhamos no tempo em diagonal, 

realizando algumas das inúmeras possibilidades que se oferecem a nós, de tal modo que 

somos, sempre, a sincronia entre a escolha de uma potencialidade (de sentido) e a sua 

realização. Assim, é para “o futuro”, para a frente (no plano da nossa analogia cartesiana, 

para a direita, infinitamente no sentido dos números naturais), e para mais alto (a diagonal 

do “povo de Villa-Lobos”) que se caminha, à medida que os sintagmas estruturados vão 

formando nossas sentenças, e então “nosso” discurso de vida. Enfim, na diacronia que 

permite visitar o “depósito das latências" da língua, somos o ponto no qual o virtual e o 

real convergem, materializando o “vir a ser” da língua nos múltiplos falares que nos 

caracterizam tanto individual (estilo, contexto situacional, canal comunicativo) quanto 

coletivamente (múltiplas variedades de determinada língua), no tempo que “só anda de 

ida”,99 como diz o poeta Manoel de Barros (1916-2014). 

 

Figura 1 – O sentido de “povo” para Villa-Lobos. 

 

 

Quanto à sentença “o público é vertical”, mais uma vez sua predicação nos permite 

traçar um paralelo com a ideia do eixo “y” das relações paradigmáticas da língua como 

sistema, abstração: o público seria inalcançável, o “interdiscurso não representável”, “a 

                                                             
99 “O Tempo só anda de ida. /A gente nasce, cresce, envelhece e morre. / Pra não morrer / É só 

amarrar o Tempo no Poste. / Eis a ciência da poesia: / Amarrar o Tempo no Poste! / E respondendo mais: 

dia que a gente estiver com tédio de viver é só desamarrar o Tempo do Poste.” Manoel de Barros, em 

entrevista a Bosco Martins (11/12/2006). Disponível em: http://www.overmundo.com.br/overblog/manoel-

de-barros-se-considera-um-songo-parte-i O poeta mato-grossense, cuja produção nos inspirou sobremodo 

neste estudo, foi vencedor de dois Jabutis: em 1990, com a poesia “O guardador de águas”, e em 2002, 

quando a obra O fazedor de amanhecer foi premiada na categoria Livro do Ano de Ficção. 

http://www.overmundo.com.br/overblog/manoel-de-barros-se-considera-um-songo-parte-i
http://www.overmundo.com.br/overblog/manoel-de-barros-se-considera-um-songo-parte-i
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ilusão só dizível pela teoria”, “a obscuridade e a desordem”,100 até porque caracterizado 

como uma entidade que apenas finge compreender os sons – que são ouvidos, mas não 

escutados. E refletiria, então, o ideal metalinguístico às avessas, a norma padrão 

“construto sociocultural”, “tradicionalista, elitista e conservadora”, nas palavras de Bagno 

(2013, p. 200), o “nível superior” que julga inferiores e imperfeitas as realizações comuns, 

os usos do “povo”. A massa, por sua vez – o eixo “x” –, configuraria a horizontalidade 

“estável”, as sistematicidades, o intradiscurso: “A massa é a massa, é massa.” Essa 

repetição do “nome”, que parece dizer mais que qualquer outro qualificativo ou 

especificador, faz-nos recordar a frase “uma rosa é uma rosa é uma rosa”, de Gertrude 

Stein (1874 – 1946), escritora, poetisa e feminista norte-americana contemporânea de 

Villa-Lobos. Na diagonal de ambos – o público e a massa –, o povo, a tensão entre a 

estabilidade e a mudança, a “língua comum”, o vernáculo geral brasileiro. E toda a 

insegurança que o desconhecimento da realidade linguística propicia: entre o “ideal” – o 

padrão inatingível –, e a posição estigmatizada, o silenciamento ou a ostentação. 

Tal frase de Stein foi escolhida por Bagno como título do capítulo treze de sua 

GPPB. Nesse capítulo o autor analisa os nomes (que, de acordo com sua classificação, 

engloba os substantivos e os adjetivos), “nome” empregado pelo autor para agrupar uma 

entre as nove classes gramaticais de “bordas extremamente fluidas” da nebulosa 

linguística do PB (2012, p. 436). Será que, ao conceituar a massa, Villa-Lobos 

parafraseava Gertrude Stein?  Será que desejariam, ambos, dizer que, sendo as coisas o 

que são, o “nome” que lhes é arbitrariamente dado(?)101 dá conta de significar sua 

essência, a coisa em si? Então, nomear o mundo seria conhecê-lo? O nome seria capaz de 

trazer para o mundo sensível o mundo das ideias/cognoscível de Platão? Quantos falares 

dariam conta – se o dariam – de materializar toda a possibilidade de uma língua? O que 

nessa afirmação "a massa é a massa é a massa" seria substantivo e o que seria adjetivo, 

para usarmos termos da classificação tradicional? Por fim, que significados e sentidos, e 

quantas representações, estão vinculados a essas três escolhas lexicais: “público”, 

“massa” e “povo”. Vimos que construímos, rapidamente, aqui, algumas hipóteses e 

analogias... E o que nos diriam René Magritte (1898 – 1967) e a sua obra “Isto não é um 

                                                             
100 Segundo termos usados por Orlandi (2008, p. 47). 
101 A interrogação intenta trazer à baila a concepção funcionalista dos “enunciados como 

manifestação da competência comunicativa” (em vez de como “estruturas”, segundo a concepção 

formalista), em que os elementos e estruturas são entendidos como “etnograficamente adequados”, 

perspectiva que é também nossa e dos gramáticos analisados no corpus deste estudo. No corpo do texto, 

damos voz a uma hipótese, buscamos fazer uma provocação do pensamento. 
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cachimbo”?102 E quanto a este verso de Manoel de Barros: “Acho que o nome 

empobreceu a imagem”?103 

Parece-nos inegável que somente a ação conjunta dos quatro sistemas linguísticos 

– o léxico, a semântica, o discurso e a gramática –, por meio do dispositivo sociocognitivo 

da língua (conforme citado em Castilho, 2012, p. 69), é capaz de produzir enunciados tais 

quais os anteriormente citados, cuja riqueza de significados e informações é tanta, que 

ultrapassa e muito a forma estruturada das palavras, não prescindindo do contexto – ou 

da diacronia, ou dos aspectos universal e histórico (materialidade histórica) da linguagem, 

como se deseje chamar. Ou, em outras palavras, pode-se dizer da fala que suplanta a 

língua ao realizar-se na sentença, como é possível depreender de Coseriu (1973, p. 287): 

...no hay que explicar el hablar desde el punto de vista de la lengua, sino 

viceversa. Ello porque el lenguaje es concretamente hablar, actividad, y 
porque el hablar es más amplio que la lengua: mientras que la lengua se halla 

toda contenida en el hablar, el hablar no se halla todo contenido en la lengua. 

 

 

Figura 2 – O modelo de Coseriu. 

 

Fonte: Adaptado de Coseriu (1973, p. 75). 

 

Assim é que frases ditas em uma entrevista, por exemplo (como a de Villa-Lobos), 

em vez de simples verbalizações de pensamentos (a função primária da língua, conforme 

o paradigma formal), revelam-se admiráveis exercícios de comunicação, de interação 

                                                             
102 Referência à “versão clássica” (1928/1929) da obra (pintura a óleo) do pintor belga René 

Magritte, intitulada La Trahison des Images (“A traição das imagens”), mais conhecida por Ceci n’est pas 

une pipe (“Isto não é um cachimbo”), frase que aparece inscrita na pintura. 
103 O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa / era a imagem de um vidro mole que fazia uma 

volta atrás de casa. / Passou um homem depois e disse: Essa volta / que o rio faz por trás de sua casa se 

chama / enseada. / Não era mais a imagem de uma cobra de vidro / que fazia uma volta atrás de casa. / Era 

uma enseada. / Acho que o nome empobreceu a imagem. (Manoel de Barros, O livro das ignorãças, versão 

digital disponível 

em:http://comvest.uepb.edu.br/concursos/vestibulares/vest2013/Manuel_de_BarrosO_Livro_Das_Ignorac

as.pdf) 
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(paradigma funcional) – e dão o que pensar e falar. Esse é o encantamento da linguagem. 

Quando falam os silêncios e os silenciados, e as entonações (ênfases, contrastes, 

tessituras), e as profissões, e as idades, e os interesses – compartilhados ou não –, e as 

aparências... todo um mundo de aspectos extralinguísticos, a parte tácita do 

conhecimento, ou o “conhecimento de mundo”, ou o conhecimento que condiciona o 

conhecimento.104 Este excerto citado por Castilho na sua NGPB (2012) é muito ilustrativo 

disso que acabamos de dizer: “Para Heine (1997:3) e Heine /Claudi/Hünnemeyer 

(1991:cap.IX), por exemplo, as ‘motivações para o uso e o desenvolvimento da língua são 

externas à estrutura linguística, as explicações externas da língua têm maior poder do que 

as explicações internas’.” (p. 78) 

E dessa forma é que o “povo diagonal” citado na epígrafe ganha possibilidade de 

ser por nós interpretado, enfim, como o “destinatário ideal” dos esforços linguísticos 

vários – de acadêmicos, de pedagogos e professores, da mídia, dos agentes culturais... e 

– por que não dizer? – da sociedade brasileira como um todo, à medida que a ampliação 

da alfabetização científica, nos termos de Perini (2010), torne os cidadãos, de modo geral, 

mais conscientes, em suas práticas (sempre, de fato, político-sociais, quer se trate das 

práticas mais cotidianas, rotineiras, quer das mais notadamente políticas, como o ato de 

votar), de sua identidade e coesão como comunidade linguística nacional, em sentido 

amplo. E aqui a palavra “esforços” é cuidadosamente escolhida, obediente ao desejo de 

sublinhara necessária intensificação das atividades científicas, político-educacionais, 

pedagógicas, culturais e midiáticas na construção de um novo senso comum sobre as 

questões da língua, em que não prosperem sentimentos de insegurança ou de inadequação 

linguística. 

Se, como já dissemos, o “público vertical” estaria para a norma padrão anacrônica, 

e supondo que a “massa-massa” designaria a inércia causada pelo analfabetismo 

científico, o “povo diagonal” exaltado por Villa-Lobos seria a “voz” da norma culta do 

PB – nesse caso, uma voz ativa e bem-colocada – e, por conseguinte, a consagração da 

escola. (Segundo Bagno, 2013, a norma culta real deve ser o objeto e o objetivo do ensino 

de língua na escola). Por fim, seria esse “povo”, como “classe de gente”, que, no contexto 

do mundo, exerceria as funções mais prestigiosas, porque detentor do maior potencial 

                                                             
104 Sobre esse assunto, ver CAMPELLO DE SOUZA, Bruno. A Teoria da Mediação Cognitiva: 

os impactos cognitivos da hipercultura e da mediação digital (tese de doutorado), 2004. Disponível em: 

http://www.liber.ufpe.br/teses/arquivo/20040617095205.pdf 

 

http://www.liber.ufpe.br/teses/arquivo/20040617095205.pdf
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funcional.105 E o público e a massa seriam a “margem de erro” dos acertos desse mundo 

idealizado. 

Mas o que essas reflexões nos dizem quanto ao nosso trabalho? Essas analogias e 

referências nos sugerem algumas considerações importantes: 

1 – Que a literatura contemporânea mais premiada tem se mostrado, no sentido 

referido por Villa-Lobos à sua música, bastante “popular”, porque realizadora do 

vernáculo geral brasileiro, ou norma urbana culta real, essa que é “falada pela quase 

totalidade dos brasileiros” – 99% –, segundo Perini(2010).106 Tal afirmação pode ser 

confirmada com bastante facilidade por meio do exame do corpus literário aqui reunido, 

composto de obras vencedoras das duas últimas edições do Prêmio Jabuti. Os dados 

“garimpados” no exame foram organizados/registrados nos Quadros 2, 3, 4 e 5. 

2 – Que, assim como a produção artística do maestro carioca e a do poeta mato-

grossense, as obras literárias examinadas afirmam a legitimidade de uma linguagem (em 

sentido amplo – a que se realiza por meios verbais e/ou não verbais) que é típica dos 

brasileiros, autêntica. Esse fato pode ser depreendido da característica vernacular 

anteriormente citada (afirmação do VGB e, portanto, do PB), mas não apenas disto: há todo 

um quadro a nosso ver muito mais vasto e complexo, que é o do desenvolvimento de 

representações107 cada vez mais variadas, menos engessadas, acerca das possibilidades 

de uso da língua. Tal quadro se manifesta num contínuo que se desenvolve de dentro para 

fora, isto é, da aprovação interna ao consentimento externo, por parte dos falantes, dos 

fatos da língua que a maior parte dos brasileiros falamos – uma identidade linguística que 

progressivamente ganha corpo e objetivação. Logo, esse cenário mais diversificado e, ao 

mesmo tempo, mais “comum” (porque identificador de uma pluralidade 

cultural/linguística nacional), que supomos aqui, está de fato patente nos enunciados que 

compõem os livros que vêm sendo lançados (constatação empírica profissional e pessoal), 

                                                             
105 Alusão ao fato de que uma classe gramatical (ou qualquer outra classe de formas, em uma 

língua) “se define por potencialidades [paradigmas], não por realidades presentes do contexto [sintagmas]”. 

(PERINI, 2010, p. 291.) Na analogia, pensando a morfossintaxe do mundo como a da língua, esse potencial 

funcional maior, na “classe de gente”, poderia ser representado por um repertório linguístico mais amplo. 
106 Já Bagno (2012) assim se refere aos usos descritos e propostos como modelo em sua gramática: 

“...pertencem à língua falada por todos os brasileiros.” (p.109) Nesse caso, é claro, ele deixou de lado, por 

conveniência didática, o um por cento de indígenas e imigrantes recém-chegados ao Brasil, não falantes de 

nenhuma variedade do português. Só frisamos essas afirmações dos gramáticos do PB com o intuito de 

destacar o caráter fundamental do entendimento da importância da “língua comum” (PAGLIARO, 1967, 

apud BECHARA, 2014, p. 22) dos brasileiros, porém – o que é fundamental – no sentido tomado pelos três 

gramáticos aqui observados. 
107 E “representações” como alusão ao que quer que diga respeito tanto a percepções – 

representações sociais, conceitos, ideologias – quanto a materializações – objetos culturais. 
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mas não apenas nisto: de muitas formas que são menos óbvias, porém tão contundentes 

quanto essa (visível na lexicogramática do texto), ele pode ser visualizado nos pareceres 

favoráveis de editores – que levam à decisão pela publicação de tais obras –, de leitores 

– que se deixam ver nos volumes de venda – e de críticos especializados – que se refletem 

nos prêmios literários. Todos esses, fatos que atestam a aceitação da realidade linguística 

nos diferentes níveis da “cadeia produtiva” social: da matéria-prima, a intuição gramatical 

do falante, ao produto final, que são os bens culturais produzidos pela sociedade. Isso, é 

claro, considerando-se a participação crucial das engrenagens políticas que se somam a 

essa complexa maquinaria econômico-social, nos múltiplos estágios: as condições 

políticas gerais da Nação, as políticas econômicas, sociais, de trabalho, pedagógicas e 

culturais (stricto sensu), as políticas institucionais... enfim, a letra dos diversos códigos, 

seus efeitos interpretativos na psique e na ação humana, e, então, seu cumprimento – ou 

não. 

Os exemplos da cultura nacional anteriormente tomados, representantes das belas-

artes e das belas-letras, não o foram aleatoriamente: além de responder a critérios 

estéticos, de mérito e de estilo apurados, pelos quais Villa-Lobos e Manoel de Barros são 

mundialmente consagrados, a escolha se fez acima de tudo pelo reconhecimento de suas 

obras como formadoras de novos paradigmas e transgressoras – ou transpositoras – de 

representações. Basta observarmos a união do popular com o erudito – da tradição oral 

(temas folclóricos) e dos ritmos populares brasileiros com as harmonias clássicas – nas 

composições de Villa-Lobos, como no poema sinfônico “Uirapuru”, na tocata “O 

trenzinho do caipira” (“Bachianas Brasileiras no 2”) e no “Choros no 3” (composto sobre 

uma canção dos índios parecis, recolhida por Roquete Pinto), por exemplo. E também a 

“expansão” lexical (lexicalização), semântica (semanticização) e gramatical 

(gramaticalização) ricamente materializada na poesia “pantaneira” de Manoel de Barros: 

a expressão dos seres e das coisas singelas da natureza, um mundo semanticamente 

ampliado, sensivelmente “confundido”, em que versos como “só as coisas rasteiras me 

celestam” e “tem mais presença em mim o que me falta”108são pródigos em “confundir” 

os quatro sistemas da língua (o léxico, a gramática, a semântica e o discurso).Considerado 

o exposto, é possível dizer que se trata, os dois, de legítimos autores de discursos 

autenticadores dos usos dos brasileiros, de falares afirmadores das nossas práticas, do 

                                                             
108 Versos de poesias de Manoel de Barros reunidas na obra Livro sobre Nada, da Editora Record 

(1996, 3ª edição). 
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mesmo modo como os textos dos autores contemporâneos aqui observados legitimam 

nossos usos linguísticos. 

Por isso consideramos que os quatro livros repertoriados neste estudo são, com 

efeito, agentes gramatizadores do português brasileiro, sobretudo quando considerado o 

prestígio que detêm perante a crítica especializada (aqui, o júri do Prêmio Jabuti) e, como 

consequência, ante o leitor já “iniciado”, que se pauta nas premiações para a escolha de 

suas próximas leituras. Veremos mais adiante que os enunciados neles garimpados são 

comprobatórios de nossa hipótese: a gramatização do PB na escrita literária nacional 

contemporânea. 

De uma perspectiva ampliada, a lógica permitiria estender o conceito de 

gramatização à cultura como um todo: legitimação de práticas, de características, de 

traços que se podem manifestar tanto na língua como na cultura em geral, espécie de 

“culturização”, que tornaria asseguradas a existência, a validade e a aprovação das 

atividades e dos instrumentos culturais de um grupo. Considerando que língua, sociedade 

e cultura são indissociáveis, e somente assim – como um todo – se fazem realidade, 

acreditamos que a real alfabetização científica não pode prescindir de oferecer às pessoas 

um saber de fato refletido sobre seu “lugar de produção discursiva”109 no mundo – lugar 

esse que, no Brasil, engloba impreterivelmente, em um sentido mais amplo, o espaço de 

conhecimento, aceitação e realização do “caráter”110 brasileiro, sempre na medida de uma 

percepção identitária em permanente construção. 

Esse o motivo por que pensar, como neste trabalho, em questões de língua e de 

literatura requer refletir sobre o fato de “estar” e de “ser” – em determinado tempo, espaço 

e circunstância. Porque o entendimento de uma “língua” e de um “povo” – no caso, o PB 

e o povo brasileiro –, abstrações que são, implica a busca da compreensão da cultura que 

os “contém” (no sentido explicitado no modelo coseriano, ilustrado na Figura 2). E um 

                                                             
109 Para Orlandi (2010), o processo discursivo é o local de embate de formações discursivas 

historicamente constituídas, cujos “atores” (sujeitos discursivos) não desempenham papéis, mas ocupam 

posições – eventualmente sem sabê-lo. Portanto, os sujeitos como concebidos pela AD cumprem funções 

não por decisão própria, mas por injunção de classe ou grupo e de ideologia e proferem os enunciados que 

“podem e devem dizer” (sujeito como sujeito do próprio discurso e também como assujeitado). “Em geral, 
e isto desde seu início, a AD prefere formular as instâncias de enunciação em termos de ‘lugares’, visando 

a enfatizar a preeminência e a preexistência da topografia social sobre os falantes que aí vêm se inscrever. 

Um conceito de lugar ‘cuja especificidade repousa sobre esse traço essencial segundo o qual cada um 

alcança sua identidade a partir e no interior de um sistema de lugares que o ultrapassa.” (MAINGUENEAU, 

1997, pp. 32-33.) 
110 “Caráter”, nessa sentença, embebido de todas as suas acepções possíveis: sinal, aspecto, 

qualidade peculiar, conjunto de traços psicológicos ou morais, índole, natureza, sabor, valor, marca, estilo, 

símbolo, estrutura, qualidade, condição, conforme descrição nos dicionários Houaiss e Sacconi, versão 

digital. 
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dos caminhos percorridos nessa busca pode ser o do estudo do “indivíduo” – realizado 

em certo artista, ou pessoa do “povo”, ou cientista, ou livro, ou filme, o que seja –, e de 

seu discurso, que é uma realização, também, (dentre as infinitas possíveis) dessa cultura. 

Nas palavras de Charaudeau: 

Uma linguística do discurso integra na sua análise as condições de produção 

do ato de linguagem e, ao fazê-lo, ela se constrói um objeto multidimensional 

que opera numa relação triangular entre o mundo, como real construído, a 

linguagem, como forma-sentido em difração, e um sujeito (je/tu) intersubjetivo 

em situação de interação social.” (1999, p. 32. Grifos do autor.) 

 

Isso o que fazemos aqui, com a seleção desses “nomes” da cultura brasileira: 

grosso modo, três gramáticos e quatro romancistas, mas sempre muito mais que isso. 

 

Figura 3 – A linguística do discurso, segundo Charaudeau (1999). 

 

 

3 – As reflexões inspiradas na obra villa-lobiana se deveram também à ciência dos 

importantes momentos históricos que marcavam o espaço-tempo em que ela foi 

produzida – no Brasil e no mundo –, de modo que o relevo dado à produção do maestro 

educador guarda, pois, a intenção de sinalizar que não se deve presumir deste estudo uma 

postura ingênua com relação ao exame da conjuntura atual no tocante à 

aprovação/consagração – por parte tanto dos produtores editoriais e da crítica 

especializada quanto do público leitor – das obras aqui examinadas. 

Ocupa-nos, nesse sentido, a certeza da importância de observar as posições 

ocupadas pelos sujeitos dos mais diversos discursos em dada conjuntura sócio-histórica. 

São essas posições que, por estarem inscritas em formações ideológicas, determinam o 

que pode e deve ser dito/feito por esses sujeitos (ORLANDI, 2010. Grifos nossos.). 

Pois os 
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mecanismos de funcionamento do discurso [relações de força, relações de 

sentido e antecipação] repousam no que chamamos formações imaginárias. 

Assim, não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos como tal [sic], 

isto é, como estão inscritos na sociedade, e que poderiam ser sociologicamente 

descritos, que funcionam no discurso, mas suas imagens que resultam de 

projeções. São essas projeções que permitem passar das situações empíricas – 

os lugares dos sujeitos – para as posições do sujeito no discurso. [...] As 

condições de produção implicam o que é material (a língua sujeita a equívoco 

e a historicidade), o que é institucional (a formação social, em sua ordem) e o 
mecanismo imaginário. Esse mecanismo produz imagens dos sujeitos, assim 

como do objeto do discurso, dentro de uma conjuntura sócio-histórica [além 

das imagens das imagens – por exemplo, “a imagem que o locutor faz da 

imagem que seu interlocutor faz dele”] (ORLANDI, 2010, p. 40. Inserções 

entre colchetes são nossas, com objetivos elucidativos.) 

 

Portanto, entendemos que, assim como a realidade política, econômica e cultural 

da primeira metade do século passado favoreceu – ou, mais que isso: determinou, em 

certa medida – as escolhas artísticas de Villa-Lobos,111a atual conjuntura político-

econômica – nacional e internacionalmente considerada –, somada às inovações 

tecnológicas de nosso tempo, vem modificando significativamente os mercados cultural 

e de consumo em nível global – e, por conseguinte, os hábitos de produção e de consumo 

de livros e a indústria editorial. 

Além disso, a política brasileira vive tempos singulares, de uma conjuntura 

político-econômica ímpar, que remonta à implantação do Plano Real, em 1994, e culmina, 

vinte e um anos depois, neste segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff (2015-

2018). Interessa-nos destacar, acima de tudo, as ações e os discursos que marcaram o país 

ao longo de doze anos de governo petista, desde a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, em 

1º de janeiro de 2003, até hoje, e que têm sido motivo para a polarização de muitos outros 

discursos exaltados: da mesma forma como na vida de Villa-Lobos, elogios fervorosos e 

louvores desmedidos em um extremo, e críticas ferrenhas e vaias de indignação – e 

“panelaços” –, no outro. 

Alguns fatos: o “percentual de brasileiros vivendo em extrema pobreza caiu de 

10% para 4% entre 2001 e 2013”, conforme relatório mais recente do Banco Mundial, 

                                                             
111 De acordo com abrangentes estudos já realizados sobre a vida e a obra do maestro e compositor, 

suas duas temporadas em Paris, na época, centro da cultura mundial – de 1923 a 1924, e de 1927 a 1930, 

quando conviveu com importantes figuras do cenário artístico parisiense, como Jean Cocteau, Magda 

Tagliaferro, LeopoldStokowski, Maurice Raskin, Edgar Varèse, Florent Schmitt e Arthur Honneger  –, e, 

posteriormente, a fundação do Estado Novo (período de 1937 a 1945, em que Getúlio Vargas se manteve 

no poder de forma autoritária, após sua eleição indireta, via Assembleia Constituinte) foram momentos 

marcantes da história mundial e nacional e também determinantes da produção artística e da prática 

pedagógica de Villa-Lobos. Tais episódios agiram no sentido da inflexão de seu projeto artístico e da 

consolidação de sua produção musical de caráter nacional – em outras palavras, convergiram para que ele 

se tornasse (ou se convertesse em) um “músico brasileiro”. 
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divulgado em abril deste ano de 2015.112 Com base nesse dado, informação veiculada em 

propaganda partidária do último dia 6 de agosto113 deu conta de que no governo Dilma a 

pobreza diminuiu “como nunca”, o que demonstraria a eficácia do Plano Brasil sem 

Miséria (do qual faz parte o Programa Bolsa Família, de 2004) e, por conseguinte, o êxito 

da meta do primeiro mandato da presidenta, expressa no slogan “País rico é país sem 

pobreza” (2011). Além disso, políticas educacionais, como a Lei de Cotas para o Ensino 

Superior (Lei no 12.711, de 2012114), por exemplo, e também os investimentos anunciados 

no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), no Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC) e no Programa Universidade para Todos (PROUNI)115são 

esforços políticos que parecem convergir para atender ao novo lema “Brasil, Pátria 

Educadora”, do atual governo. 

Embora não nos detenhamos na análise dessa conjuntura – o que reclamaria a 

realização de aprofundados estudos econômicos e sociológicos que não convêm a este 

trabalho –, é oportuno destacarmos os efeitos – visíveis mesmo aos leigos – que esse 

inegável período de crescimento e estabilidade da economia produziu – como não poderia 

deixar de ser – também na esfera política, social e cultural do país. Creio que não seria 

leviandade afirmar que parece ter havido mesmo um aumento da “autoestima nacional”, 

com reflexos na produção cultural como um todo e nas questões relacionadas com a 

identidade do brasileiro, à proporção que o Brasil ganhava participação e visibilidade na 

ordem econômica e política mundial – para além do futebol e do samba, e dos exotismos 

que se lhe atribuíram o desejo de fora e a antecipação do olhar estrangeiro.  

Foi tal cenário positivo e otimista que ensejou declarações como esta, de Luiz 

Schwarcz, editor da Companhia das Letras:116 

Há muitas bienais não sentia emoção semelhante a essa que senti ao visitar a 

feira que se encerrou no domingo passado. A culpa era toda minha, ou nossa. 

A Companhia das Letras tardou demais para reconhecer como seu um público 

emergente no mundo dos livros. Durante certo tempo quase viramos as costas 
para este novo Brasil. Sabíamos que o país mudava, mas demoramos para dar 

                                                             
112 Disponível em: http://www.worldbank.org/en/about/annual-report 
113 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RU3PYVcelmc 
114 “A Lei nº 12.711/2012, sancionada em agosto deste ano, garante a reserva de 50% das 

matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e 
tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação 

de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência.” Informação obtida 

no portal do Ministério da Educação: http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html 
115Informações sobre esses programas estão disponíveis nos sites: 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/index.html /http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-

pronatec /e http://prouniportal.mec.gov.br/o-programa 
116 Disponível em: Em: http://www.blogdacompanhia.com.br/2014/09/a-geracao-perdida/ 

Acessado em 4 de setembro de 2014. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RU3PYVcelmc
http://sisfiesportal.mec.gov.br/index.html%20/
http://sisfiesportal.mec.gov.br/index.html%20/
http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec%20/
http://www.blogdacompanhia.com.br/2014/09/a-geracao-perdida/
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passos concretos no sentido de conversar com outras classes, publicar para 

outros gostos que não os nossos. Foi quando a Penguin entrou como sócia da 

Companhia que tivemos a coragem de encarar de uma vez por todas esse novo 

público. Junto com o grupo inglês sentimos que poderíamos aprender a editar 

livros mais acessíveis, populares e comerciais. Sem preconceito. Precisamos 

dos estrangeiros para virarmos mais brasileiros. O mercado de livros hoje 

é povoado principalmente pelas várias classes que ascenderam nos últimos 

anos, fruto da distribuição de renda que começou no governo Fernando 

Henrique e se aprofundou nos mandatos de Lula. Além disso, o mercado 
reflete o investimento em educação que os últimos governos fizeram, 

municiando bibliotecas escolares e distribuindo livros para as classes mais 

pobres. [...]A Companhia das Letras, mantendo a qualidade do seu selo 

original intacta, hoje é mais brasileira não só pela publicação de maior 

número de autores nacionais, cuja maioria é de jovens talentosos, mas 

também por falar com mais gente, com um novo país de leitores, que 

certamente irá longe. [...] (Grifos nossos.) 

 

Mais uma vez, contudo, a impermanência e a transformação. Somente esses 

processos, que estão na ordem da existência (do mundo), podem ser capazes de explicar 

a guinada do país nos últimos meses, sobretudo. Os tempos singulares das últimas 

décadas, aos quais nos referimos, chegam a estes dias atuais trazendo as consequências 

de uma crise séria e preocupante que já se anunciava bem antes das eleições de outubro 

de 2014 – as que marcaram a reeleição de Dilma no segundo turno, na disputa mais 

acirrada da história política do país. E se até no futebol enfrentamos dificuldades, já é 

possível imaginar a desesperança e a revolta que marcam “os lados dessa crise”117,uma 

crise política e econômica – entre pedidos de impeachment, investigações criminais e 

prisões de políticos e empresários e uma “inflação de 9,0% [...] maior do que a projetada 

no Relatório de março de 2015 e acima da meta de 4,5% fixada pelo CMN”, a maior 

desde novembro de 2003, segundo dados do Relatório de Inflação do Banco Central do 

Brasil para junho de 2015.118 

Evidentemente, na nova conjuntura sócio-histórica, novas formações ideológicas 

produzem novos discursos – discursos que, em se tratando das “matérias” de que trata 

nosso estudo, propõem sentidos (CHARAUDEAU, 1999) como estes: 

Atrasos nos pagamentos e em editais de compras de livros, além da suspensão 

de programas governamentais, vêm levando editoras a apertar os cintos num 

ano em que já é esperada alguma retração no mercado editorial. Os principais 

programas do Ministério da Educação, o PNLD (didáticos) e o PNBE (literatura 

para bibliotecas escolares), passam por atrasos em diferentes níveis – no 
primeiro caso, o governo ainda não pagou todo o valor por livros adquiridos 

na virada do ano; no segundo, editais abertos estão em suspenso. [...] Para além 

                                                             
117 O termo “lados” é icônico: basta observar o “índice” da percentagem dos votos dados aos dois 

candidatos, Dilma Rousseff e Aécio Neves: 51, 64% x 48,36%. Um índice, como o são os “índices, muito 

indicativo... 
118 Segundo dados divulgados em:  

http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/direita.asp?idioma=P&ano=2015&acaoAno=ABRIR&mes=06&acao

Mes=ABRIR / CMN significa Conselho Monetário Nacional. 

http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/direita.asp?idioma=P&ano=2015&acaoAno=ABRIR&mes=06&acaoMes=ABRIR
http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/direita.asp?idioma=P&ano=2015&acaoAno=ABRIR&mes=06&acaoMes=ABRIR
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da possibilidade de prejudicar estudantes – impacto mais difícil de mensurar – 

os atrasos levam o mercado editorial a demissões e a redução nos lançamentos. 

É um mercado em que 37% do faturamento decorre das vendas para governos, 

segundo dados de 2013 do setor. [...] Grandes editoras também preveem 

redução no ritmo. A Melhoramentos, que lançou 230 títulos em 2014, não deve 

passar de 180 neste ano. "Os atrasos vêm em fase difícil. Sempre contamos 

com canais variados, como livrarias, catálogos, governo. Quando um ia mal, 

os outros compensavam. Do fim de 2014 para cá, todos tiveram queda", diz o 

superintendente da editora, Breno Lerner. (Raquel Cozer, colunista da 
Folha.)119 

 

E os sentidos propostos pelos signos “escolhidos/aceitos” pela colunista propõem 

outros, na carta em defesa do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), enviada 

pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) ao Ministro de Estado da 

Educação, Renato Janine, de que reproduzimos um excerto:  

...Com o PNBE [Programa Nacional Biblioteca da Escola, de 1997] e os outros 

programas locais conquistamos um objetivo de valor inestimável para a 

Educação brasileira: a garantia do acesso de crianças e jovens à cultura escrita, 

por meio da literatura, com as melhores histórias do Brasil e do mundo, um 

patrimônio universal que todos têm direito de conhecer, desde cedo, como 

afirma a escritora e acadêmica Ana Maria Machado. Considerando que, na 

perspectiva de uma formação humanista, a leitura literária é o principal 

alicerce para a educação de nossas crianças e jovens, a FNLIJ, a mais antiga 

instituição no país dedicada a esse tema, faz um apelo ao Exmo. Ministro − 
que, como leitor, certamente conhece o valor desse simples mas poderoso ato 

para viver com qualidade − que preserve de possíveis cortes orçamentários 

a compra de livros de literatura para as escolas públicas. Ao agir de 

maneira inversa ao que ocorre em momentos de crise, quando os cortes de 

verbas costumam atingir primeiramente as ações relacionadas à cultura e 

às artes, não interromper o programa anual de compra e distribuição de livros 

de literatura para crianças e jovens das escolas públicas é uma demonstração 

de quão importante o governo brasileiro considera garantir o direto 

democrático às histórias que estão nos livros de literatura, principalmente para 

aqueles cujas famílias não podem comprá-los para si. Ler Literatura não é 

uma atividade supérflua ou dispensável. Ler literatura é essencial à vida 
humana. A escola pública no Brasil é, para a maioria de crianças, a porta de 

entrada para o contato com a cultura escrita, que deve ser prazeroso, atraente e 

permanente como o é para aquelas crianças de famílias que têm condições 

financeiras e culturais para proporcionar-lhes a magia que é ouvir histórias dos 

livros.120 

 

Em meio a esse quadro de greves e demissões generalizadas em muitos setores da 

economia nacional, porém, alguns números – e discursos – recentes são positivos para o 

                                                             
119 “Atrasos em compras de livros pelo governo ampliam crise no setor.” Matéria publicada por 

Raquel Cozer, colunista da Folha, no Caderno “Ilustrada”, em 1º de abril de 2015. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/04/1610956-atrasos-em-compras-de-livros-pelo-governo-

amplia-crise-no-setor.shtml. 
120 Carta enviada ao Ministro de Estado da Educação, Renato Janine Ribeiro, por Elizabeth 

D'Angelo Serra (Secretária Geral), Marisa de Almeida Borba e Isis Valéria Gomes, membros do Conselho 

Diretor da FNLIJ. O documento, intitulado “Literatura nas escolas públicas: conquista da Educação que não 

deve ser interrompida”, data de 10 de julho de 2015 e está disponível para leitura completa no site da 

Fundação, que é a Seção Brasileira do International Board on Books for Young People (IBBY): 

http://www.fnlij.org.br/site/images/documentos/Em_defesa_da_Literatura_na_escola_p%C3%BAblica-

FNLIJ__2_.pdf 
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mercado editorial e a área da Educação, de acordo com informações publicadas por 

Leonardo Neto, editor-chefe do PublishNews:121 

...neste ano, o FNDE [Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação] 

optou por desmembrar as negociações: em julho, fez a negociação do PNLD 

[Programa Nacional do Livro Didático] 2016 Campo (anos iniciais do Ensino 
Fundamental) e em setembro fará a negociação do PNLD 2016 Tradicional 

(para as escolas públicas nas cidades). Os números que serão anunciados logo 

mais apontam um recorde no volume de livros comprados no PNLD 

Campo. De acordo com dados do FNDE, em 2013, foram comprados 4,5 

milhões de livros; em 2014, 4,4 milhões e, em 2015, 3,6 milhões. Em 2016 

esse número saltou para 9.901.801 exemplares, número recorde. Uma das 

justificativas para o aumento é a mudança na composição das coleções de 

livros do programa em 2016. Foram inclusos [sic], por exemplo, a seleção de 

obras de temática regional, abrangendo Arte, Cultura, História e 

Geografia da Região. Além disso, houve aumento na base de alunos de 

escolas rurais. O número de alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental em escolas rurais saltou de 1.950.211, em 2013, para 

2.635.764, em 2014. (PublishNews de 7 de agosto de 2015. Grifos nossos.) 

 

Essas ações políticas governamentais têm sido cruciais, acima de tudo, pelos 

debates – e embates – que vêm suscitando – entre empresários e profissionais liberais dos 

mais diversos setores da economia, no meio acadêmico e escolar, na mídia, na sociedade 

como um todo, enfim –, fato que é sempre benéfico, porque motivador de reflexões, de 

novos discursos, de diferentes formações ideológicas (ou seja, de novos lugares em que 

se pode e deve dizer algo ou alguém). E como confiamos em que até mesmo as 

ignorâncias e os preconceitos, quando trazidos à baila, propiciam ocasiões de 

aprendizado, pela possibilidade de “sacudirem-se” as ideias assentadas no lugar-comum, 

e de desestabilizarem-se os conceitos já muito solidificados, e “ultrapassados”, o 

resultado é invariavelmente bom para a sociedade. 

Assim, deixadas de lado, na medida do possível, as considerações de cunho 

político – mérito ou demérito – e econômico – reais interesses, questões ideológicas ou 

mercadológicas –, os embates discursivos em sociedade, tomados em amplo sentido – os 

de motivação mais propriamente econômica, ou política, ou social, ou cultural, ou 

“pessoal”, e ainda os que reúnem todas essas motivações, ou algumas delas –, favorecem 

o progresso e podem mesmo promover o interesse em mais estudos, em novas leituras e 

em outras pesquisas. E se isso, em primeira instância, contribui na divulgação científica, 

na expansão da voz dos “artistas mediadores intelectuais” (sobre os quais falaremos 

adiante), esses que “podem e devem dizer” os sentidos cujas proposições costumam ser 

mais bem-aceitas no “jogo” social, em última instância tal troca/ou convívio/ou conflito 

                                                             
121 O PublishNews, que nasceu, em 2001, como um boletim informativo (uma newsletter) enviado 

a um grupo de cerca de trinta amigos do “mundo dos livros”, é, hoje, um portal de notícias sobre o mercado 

editorial, literário e livreiro, o principal do país, e cujo boletim alcança, hoje, mais de 13 mil pessoas. 
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– como prefiramos “conceituar” – de interesses e de desejos existentes no plano do mundo 

concorre para a pluralidade, para a riqueza que se faz sentir nas obras em que adquirem 

(esses interesses e desejos) materialidade – e de que são exemplos as obras observadas 

nos corpora deste trabalho.  

4 – As analogias e referências anteriormente estabelecidas nos dizem, ainda, da 

imprescindibilidade de modificar a realidade educacional brasileira – fato antigo, mas 

sempre reformado. 

Villa-Lobos e seus contemporâneos artistas modernistas participaram 

intensamente da busca das “raízes nacionais” da arte brasileira, de modo que as questões 

relacionadas com o afastamento dos valores estéticos europeus e com a “verdadeira” 

expressão artística brasileira sempre se fizeram presentes, e ainda bem antes deles. O 

maestro dedicou quinze anos de sua vida (de 1930 a 1945) a uma política educacional 

voltada ao ensino de canto orfeônico, e foi no desempenho de seu papel de educador que 

recebeu as mais contundentes críticas: atribuíam-lhe a pecha de ser uma espécie de 

“funcionário do Estado Novo”, despreocupado do verdadeiro ensino musical e agindo 

unicamente em prol da formação de uma consciência nacionalista “unanimizadora”.122 

Dessa forma, para seus críticos, o canto coletivo não seria o objetivo em si de sua 

campanha pelo ensino popular de música – traduzido, então, para o enriquecimento 

cultural que ele proporcionaria –, mas um meio – e um meio um tanto suspeitável – de 

realização de um “projeto de cultura cívica” e de disciplina coletiva, em favor da 

construção de uma “consciência brasileira”.  

Segundo Mário de Andrade (1893-1945), contemporâneo de Villa-Lobos e crítico 

de suas obras (uma entre as muitas tarefas a que se dedicava, então na condição de ensaísta 

e musicólogo), essa “consciência brasileira” se desenvolveria por meio da “transposição 

erudita:123 uma mediação intelectual que faria da música popular uma obra de arte”. 

(PARADA, 2009, p. 184. Grifo nosso.) E nesse ponto é preciso chamar a atenção para o 

termo “mediação intelectual”, empregado por Parada (2009) para explicar esse papel que, 

na concepção de Andrade (em sua obra Ensaio sobre a música brasileira), caberia ao artista 

desempenhar, por ser o indivíduo capaz da “transposição erudita”. Vejamos como o 

musicólogo se expressa: 

                                                             
122 Termo usado por Mário de Andrade em sua obra Ensaio sobre a música brasileira, de 1928.  
123 Atenção ao uso de palavra que tem um significado no campo da música. Veja a definição que 

consta do dicionário Houaiss (versão digital): Rubrica: música. Reapresentação de um mesmo fragmento 

de uma composição em outro diapasão ('altura'); transporte.  
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Uma arte nacional não se faz com escolha discricionária e diletante de 

elementos: uma arte nacional já está feita na inconsciência do povo. O artista 

tem só que dar para os elementos já existentes uma transposição erudita que 

faça da música popular, música artística, isto é: imediatamente desinteressada. 

(ANDRADE, 1972, pp. 15-16. Grifo nosso.) 

 

Entretanto, esse “indivíduo”, o artista, com o objetivo de alcançar a obra universal 

e socialmente nacional deveria trabalhar por “apagar” seu “individualismo maneirista”, 

seus “desejos de celebridade” (ANDRADE, 1972, p. 28), em prol da “arte interessada”, 

de caráter e função social: 

...imaginemos com senso-comum: Se um artista brasileiro sente em si a força 

do gênio, que nem Beethoven e Dante sentiram, está claro que deve fazer 

música nacional. Porque como gênio saberá fatalmente encontrar os elementos 

essenciais da nacionalidade (Rameau Weber Wagner Mussorgski). Terá pois 

um valor social enorme. Sem perder em nada o valor artístico porque não tem 

gênio por mais nacional (Rabelais Goya Whitman Ocussai) que não seja do 
patrimônio universal. E se o artista faz parte dos 99 por cento dos artistas e 

reconhece que não é gênio, então é que deve mesmo de fazer arte nacional. 

Porque incorporando-se à escola italiana ou francesa será apenas mais um na 

fornada ao passo que na escola iniciante será benemérito e necessário. 

(ANDRADE, 1972, p. 19. Grifo do autor.) 

 

O lugar do “artista” é o que temos de pôr em foco, sempre, ao refletirmos sobre 

essas questões fundamentais de cultura e identidade: ele pode ser ocupado pela escola, 

pelo cientista, pelo gramático, pelo linguista, pelo literato – os responsáveis pela 

“mediação intelectual” – e mesmo, ou quiçá “sobretudo”, pelo leitor e pelo aluno, quando 

ocupantes da posição muito desejável de coautores da própria aprendizagem (tal como os 

pretende Castilho na página 33 da sua NGPB).É fundamental perquirir o significado do 

termo “transposição erudita”, hoje. E tentar responder ao questionamento sobre o que seja 

a “identidade brasileira” – e que ela possa ser, apesar de dinâmica, sempre consciente, 

porque aceita, valorizada e afirmada. Não se pode continuar a desprezar o fato de que 

essas concepções se formam sobre muitas e complexas representações – ideias, 

percepções, heranças, embates, lugares-comuns, preconceitos, conceitos... 

Em se tratando, por exemplo, da concepção modernista do que seria a “verdadeira 

arte brasileira”, a questão crucial estava no fato de que ela trazia, incutida em si, na 

condição de alteridades, outras duas concepções: a de erudito e a de popular, de forma 

que o popular (a “alma do povo”, sua essência oculta, “orgânica” e natural) só era 

admitido no âmbito da produção artística quando reinterpretado pela lente da estetização. 

Nada tão diferente do que acontece na atualidade, muitos anos depois, a despeito de as 

novas tecnologias terem tornado os critérios estéticos – como quase tudo – mais flexíveis, 

e os regionalismos, menos regionais. 
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Logo, há que considerar, também e impreterivelmente, o lugar do “povo” – esse 

que, segundo Andrade (1972), deve receber a mediação intelectual do “artista”. Para 

tanto, será preciso, em primeiro lugar, definir que “povo” será esse que se analisará: o 

“povo diagonal de Villa-Lobos”, de acordo, é claro, com nossa interpretação neste estudo: 

campo fértil de saberes e possibilidades? Ou o “povo de Villa-Lobos segundo seus 

críticos”: povo ordeiro e disciplinado, resultado da “transposição erudita correta” – uma 

transposição não apenas artística, “mas também humana” (Parada, 2009, p, 186) – e 

servidor da causa nacionalista? O povo “tábula rasa” (representado pelas “massas 

incultas”, “alienadas de sua alma nacional” dos modernistas), ou o povo romantizado e 

puro do civismo nacional, o “olhar do europeu” sempre sobre nós? O Peri de José de 

Alencar (1857), o Macunaíma de Mário de Andrade (1928), o Bernardo-árvore de Manoel 

de Barros (1993), ou “o estudante de chinês” de Bernardo Carvalho (2013)?124 Que 

brasileiro somos? Que brasileiro queremos ser? A que brasileiros destinamos (ou 

pretendemos, ou pretenderíamos destinar) nossas “artes”, isto é, nossas habilidades e 

nossos esforços de conhecimento e superação – mais objetivamente, considerando a 

“matéria” desta pesquisa, a “gramática-sistema” do PB, as “gramáticas-livros” do PB, e os 

demais produtos da cultura linguística de um povo, os poemas, as canções, os romances, 

os contos? Essas são questões que certamente se impõem ao ensino escolar e 

universitário. E ao mundo acadêmico. E ao mercado editorial. E ao mercado cultural 

como um todo. Pois que tudo está conectado em torno do ser humano. Assim é que o que 

foi dito sobre a arte da música convém a todas as artes – as belas-artes e as artes liberais 

(línguas, literatura, história, filosofia, matemática, sociologia, economia e ciências puras). 

Então, outra vez mais, Manoel de Barros nos faz ponderar: “A terapia literária 

consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais fundos 

desejos.” Essa afirmação, metalinguagem a serviço da arte poética – como é a sua obra – 

subverteria o léxico e a gramática (ou a “Lexicogramática” de Bagno), não fossem os 

outros sistemas da língua: a semântica e o discurso. E há muito mais, como neste verso: 

“As coisas me ampliaram para menos.” É inegável que a fruição do discurso do poeta – 

por mais “desinteressadamente” que se componha sua arte125 – requer a posse de um 

repertório cultural – portanto, também linguístico – mais amplo, o que confirma e 

fundamenta a preocupação dos gramáticos aqui estudados com relação à transformação 

                                                             
124 Todos os exemplos, referências a personagens dos autores citados.  
125 “Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada; mas quando não desejo contar nada, 

faço poesia.” (Idem, ibidem.)  
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do ensino escolar e universitário. Por isso, também o lugar da “arte” – o lugar ocupado 

pelo conhecimento que se produz em nossa sociedade – tem de ser investigado. Afinal, 

se desejamos de fato ensinar, o que ensinar? A arte “interessada”, de ação social, 

formadora de consciências? A arte pela arte, de caráter estético, expressão de conteúdo 

individual? Na verdade, acreditamos que cada arte não é uma, apenas; e que todas elas 

têm lugar na vida dos homens. 

5 – Por fim, existem outros fatos da biografia de Villa-Lobos que nos despertaram 

o interesse, principalmente porque remeteram nossa análise àquela que é, para muitos 

autores, a questão originária brasileira: a construção da auto imagem a partir do lugar/da 

visão do outro – no caso, o europeu colonizador. 

É o que nos mostram muito claramente esses dizeres de Eni Orlandi (2008): 

Reagimos muito bem aos processos de exclusão a que estamos submetidos há 

séculos e que nos deram como herança o paternalismo e o exotismo (o “dever” 

de termos certas “singularidades”), como seres “culturais” que apresentamos 

particularidades às vezes atraentes, às vezes marcadas pela barbárie. (p. 40) 

[...] Como dissemos, o brasileiro se cria pelo fato de fazer falarem os outros. 
Há um espaço de diferença [não de heterogeneidade, que esquece o silêncio, o 

proibir de outras palavras]. O português se fala do lugar próprio: o brasileiro é 

deslocamento de falas. (p. 42) [...] Ao se negar, na ordem dos discursos, um 

discurso histórico sobre o Brasil,126 ou seja, o estatuto do “memorável”, 

desqualifica-se o Brasil como lugar específico de instituição de sentidos. 

Produz-se um discurso etnográfico, parte da história europeia, esta sim como 

uma história, ou melhor, a História, a verdadeira, a única. (p. 44). 

 

Há sobre a obra nacionalista do maestro juízos que a tomam unicamente por uma 

resposta ao interesse pelo exótico que marcava o panorama cultural europeu – sobretudo 

o francês – nas primeiras décadas do século passado. Paris, a cidade que o recebeu, era o 

polo de atração cultural, a vanguarda do mundo: palco do movimento surrealista, do 

cubismo e do dadaísmo. Assim, tanto a crítica conservadora quanto a vanguardeira 

acusavam-no de maltratar as “tradições” – e o termo (“tradições”) era aí usado ora em 

referência à música clássica erudita (classicismo), ora em alusão à “raiz” cultural, à 

“essência” nacional. Neste último caso, diziam-lhe que “a alma nacional” estaria 

enganosamente representada, porque segundo as concepções de fora: o Brasil da natureza 

esplendorosa e selvagem, dos índios, do exotismo, dos ritmos fortes e primitivos... 

                                                             
126 Consideramos que os “discursos sobre” são umas das formas cruciais da institucionalização dos 

sentidos. É no “discurso sobre” que se trabalha o conceito da polifonia. Ou seja, o “discurso sobre” é um 

lugar importante para organizar as diferentes vozes (dos discursos de). Assim, o discurso sobre o samba, o 

discurso sobre o cinema são parte integrante da arregimentação (interpretação) dos discursos do samba, do 

cinema etc. O mesmo se passa com o discurso sobre o Brasil (no domínio da história). Ele organiza, 

disciplina a memória e a reduz. (Nota e grifos da autora, na p. 44 da obra citada.) 
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Diante da possibilidade dessa confusão do “artista” (cientista, intelectual, 

professor...), dividido entre a expressão de sua essência nacional – inconsciente, 

“orgânica”, natural – e as estruturas formais da cultura, Mário de Andrade afirmou sua 

preocupação em:  

...discernir o popular do popularesco, mas também estabelecer parâmetros para 

a incorporação do popular ao nacional sem cair nos equívocos da “falsa 

erudição europeizada”. Ao artista moderno cabia nacionalizar o popular 

transformando-o em brasileiro sem tomar posturas “exclusivistas” ou 

“unilaterais”. O que Andrade chamou de “exclusivista” seria uma postura 

intelectual que acentuava as características nacionais até o ponto de torná-las 

“exóticas” [...] Deste modo, o conteúdo universalista da arte local estaria 

perdido em meio a caricaturas estranhas “até a nós mesmos”. [...] O 
unilateralismo seria tão enganador quanto o “exclusivismo”, pois em ambas as 

posturas perderíamos a essência [...] a nacionalidade estaria para além 

destes fragmentos que vieram aportar em terras brasileiras. E sua 

existência ainda estaria em processo de descoberta. (PARADA, 2009, p. 184. 

Grifos nossos.) 

 

Hoje, passado quase um século desse (retratado) “Brasil de Villa e Andrade”, é 

possível ver que as novas configurações econômico-sociais e político-culturais 

brasileiras127 têm contribuído para dar “forma”128 a uma realidade na qual a valorização 

do “conteúdo nacional” vem progressivamente se desvinculando de supostos arroubos da 

verve artística nacionalista para assumir contornos mais objetivos e ganhar exames mais 

científicos – de que a matéria tratada nesta pesquisa, a gramatização do PB, é exemplo. 

Houve, portanto, de lá para cá, muitas e significativas mudanças, sobretudo com o 

desenvolvimento das ciências da linguagem, no século XX, e dos estudos sociológicos e 

antropológicos, de forma que as discussões “romantizadas”, “filosóficas”, ou “radicais” 

foram alçadas a um patamar mais crítico e preocupado com a observação da realidade. 

Com relação à “realidade” brasileira, essas palavras de Emilio Pagotto vêm 

confirmar isso que dissemos: “...a fixação de uma nova norma culta [na busca de uma 

“língua brasileira”] se deu por meio do exercício do discurso polêmico, durante o século 

XIX, enquanto no século XX assistiríamos ao predomínio do discurso científico sobre a 

questão, isto é, o discurso científico invade o lugar do polêmico.” (apud ORLANDI, org., 

2001, p. 49.) 

 No entanto, há ainda muito mais a ser feito, principalmente no tocante à 

“transposição” desse conhecimento científico/acadêmico para a prática social cotidiana: 

                                                             
127 Ocupamos no mundo o lugar de uma “economia em desenvolvimento”, entre as dez maiores, 

no quadro atual de instabilidade, em que perdemos posições. 
128 Ratificando, novamente: “forma” considerada em amplo sentido, referente à produção social 

como um todo, às materializações dos muitos discursos – discursos das heterogeneidades e das diferenças, 

dos implícitos e dos silêncios – nas “obras” várias do mundo. 
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a divulgação científica, do “artista” para o “povo”, do saber metalinguístico para o 

epilinguístico, e então para o linguístico, possibilita que se percorra o caminho inverso da 

“unificação normatizadora” do padrão anacrônico (BAGNO, 2012), e então das 

“representações negativas” e dos preconceitos – esses “nós” que dificultam a expansão 

do saber “orgânico” do povo; a ocupação, pela “massa-massa” de Villa-Lobos, de outros 

“lugares de fala” e de outras “posições no discurso”, e a consequente tomada, pelas 

variedades estigmatizadas, de uma voz mais representativa e aceita: as variedades cultas, 

no sentido usado por Bagno (2001). 

Quando se referiam a “erudita”, os modernistas talvez se reportassem a uma “arte 

de valor universal”, que ultrapassasse os “limites” locais da arte popular. Porque a ideia 

de “arte nacional”, como era então, não estava ligada à de “arte popular”, no sentido mais 

comum do termo (em que a arte do Brasil seria a arte do povo brasileiro). Parecia, isso, 

sim, querer reportar a algo como uma “verdade essencial”, original, criativa, que deveria 

ser a meta tanto do “popular” quanto do “erudito” (gênio). Se fosse, porém, para 

permanecer popular, sem receber a mediação intelectual que “elevaria seu tom”, que ao 

menos tivesse objetivos sociais – quando, então, cumpriria um bom papel, benéfico à 

nação (a arte interessada). Dessa forma, ultrapassar o local/individual, alcançando a 

universalização da arte por meio da descoberta da nacionalidade, da essência “pura”, seria 

o real objetivo da expressão artística, pois o que não é próprio de uma “nação” só pode 

representar – no sentido geral do termo, “obra” e “imagem”, “forma” e “conteúdo” – 

falsidade, estereotipia, “dever de exotismo”. Seria, portanto, obra do indivíduo genial o 

alcance da universalidade (a obra de arte, universal), e o reconhecimento da erudição, ao 

passo que ao indivíduo comum caberia a utilidade da obra social. Na verdade, nada muito 

diverso do lugar-comum aceitável de hoje, quando a ostentação das vozes estigmatizadas 

é “tolerada” como grito – a tentativa de tomada de um lugar de representatividade e 

aprovação à força, um clamor de visibilidade –, mas não como arte. Até que venham as 

inovações das minorias, como nos termos de Moscovici (2007). Enfim, esses discursos 

“populares” – agora, no sentido pejorativo – são geralmente suportados, e até 

reproduzidos, como representantes de características culturais “singulares” nossas (?) 

(ORLANDI, 2008), mas não como a essência do que é “ser brasileiro” – o que, em grande 

parte, “a imagem rebelde sem semelhança interna” que somos (2008, p. 25), ainda nem 

sabemos direito o que significa. 

Neste trabalho, da “posição” que ele ocupa (no meio acadêmico), propomos sum 

caminhar no sentido inverso: dos saberes universais, institucionalizados, ao saber 
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“individual” (entre aspas, pois que nenhum saber pode ser individual, unicamente); da 

metalinguagem em termos de “ciência tornada comum” (MOSCOVICI, 2007) ao saber 

“orgânico”, à gramática intuitiva do falante; do “artista mediador intelectual” ao “povo”; 

da norma padrão à norma culta, e desta às variedades estigmatizadas; do meio cultural, 

do cidadão, ao indivíduo. Este, apenas um dos caminhos possíveis para buscar a 

“essência” do PB – e então sua aceitação, e depois sua valorização. Ler, ver, conhecer, 

estudar, interpretar... o universal, com o objetivo de, horizontes ampliados, procurar 

resolver o enigma do “conhece-te a ti mesmo”. Aqui, passamos do “processo discursivo” 

de representação do PB à superfície linguística na análise dos corpora constituídos. E 

então empreendemos o caminho de volta, como se tirássemos a prova real. 

Porque, como podemos depreender da análise do modelo coseriano (Figura 2), 

assim como a norma é a realização da língua, a cultura é a realização do “povo”, e do 

mesmo modo como a fala é a realização da norma, o indivíduo realiza a cultura. Disso 

importa concluir um fato animador: o indivíduo – a fala, os discursos, todas as 

“realizações” do sujeito – é, sempre, infinitamente “maior” e mais rico que o povo-

abstração e a cultura-normatizadora, os quais ele contém. Em outras palavras: o 

“individual” (a fala, o discurso) contém a “cultura” (o normal, o habitual) e o “povo” (a 

virtualidade, o potencial, a língua, as relações), mas não é contido por eles, de modo que 

não somos “o povo brasileiro”, nem a “cultura brasileira”, nem “a língua brasileira” (o 

português brasileiro), mas somos também “isso” – e sempre, mais além, um “eu”. 

Logo, tendo em mente as palavras de Orlandi (2010), para quem a apresentação 

de qualquer disciplina – por mais estabelecida que seja, já – será sempre feita a partir de 

perspectivas que mostram mais a presença da ideologia que a variedade da ciência,129 

buscamos neste estudo ajudar a ampliar a rede de conhecimentos que permitem relacionar 

as informações do mundo, e mostrando como, na verdade, as questões da vida social são 

cíclicas: os questionamentos sobrevêm em novos discursos, sempre abertos, sem fim, na 

espiral dos saberes expandidos e mais e mais interligados. Pois:  

A informação é criada para a comunicação. Quando estática, ela nada significa, 

quando em relação, ela adquire significado. Os atuais ambientes de informação 

são dinâmicos, e em seu movimento constante o significado é estabelecido e 
restabelecido. O significado é algo sempre em transformação. 

                                                             
129 Não há prática social imune ao influxo de normas sociais, a tal ponto que seria mesmo possível 

dizer que prática social e norma social são uma coisa só. Nenhum cientista de nenhuma área de 

conhecimento opera num vácuo sociocultural: sua práxis profissional está configurada pela complexa rede 

de crenças, superstições, mitos, ideologias, preconceitos etc. que circulam em seu meio social e que 

exercem pressão contínua sobre seu trabalho. (Bagno apud MOURA NEVES; CASSEB-GALVÃO, 2014, 

p. 93. Grifos do autor.) 
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O significado entra em foco através de conexões, as mesmas conexões que o 

farão mudar. O paradoxo é resolvido pelo usuário. É ele quem determina a 

rede de relacionamentos através do conhecimento de por que ele usa a 

informação, o que a situa. Bons ambientes de conhecimento permitem que as 

pessoas relacionem informação e conhecimento ao esquema maior das coisas. 

(SOUZA, 2004, p. 22.) 

 

E por isso a importância de fazermos a nossa caminhada (no mundo) em uma via 

de mão dupla, do geral ao particular, e do particular ao geral. Porque, se há muitos 

sentidos potenciais em circulação no social, o “valor” e, portanto, a “significação”, só 

existem na relação, diante de outros “valores” e “significados” – e individualizam-se, 

especializam-se, ainda mais, no conteúdo que se lhe imprime o repertório cultural de cada 

ser. Afinal, concordamos com Charaudeau quando ele esclarece que “não se pode analisar 

um discurso sem operar com categorias que possuem um certo valor generalizante 

[problemática cognitiva e categorizante], sem se interrogar sobre a base praxeológica130 

[sic] e situacional na qual ele se inscreve [problemática comunicativa e descritiva], nem 

se abstendo de tirar deles [sic] os ensinamentos de ordem ideológica [problemática 

representacional e interpretativa]” (1999, p. 41).  

Desejamos, pois, que, uma vez traçadas as “categorias”131 que dão conta do PB 

como uma língua autônoma, e autêntica, dos brasileiros, possamos ajudar a lançar certa 

luz sobre a problemática “língua-cultura-identidade”, que permita maior visibilidade da 

importância da formação de indivíduos mais conscientes das culturas plurais (regional, 

nacional e mundialmente consideradas); da legitimidade dos variados falares/discursos 

construídos a todo o instante na/pela/para a vida em sociedade, e, acima de tudo, do direito 

– mais que da necessidade – de transitar pelos lugares ocupados pelos sujeitos que 

enunciam esses discursos (e são enunciados por eles). Como resultado, a alegria que essa 

mobilidade pode proporcionar, na conquista de empatia para com as demais pessoas, no 

desenvolvimento de percepções mais amplas e mais acuradas, e na experimentação de 

vivências mais plenas e recompensadoras. Essa riqueza, variedade e autenticidade já estão 

por aí, nas obras todas dos homens. Vejamos algumas delas. 

 

- O corpus literário 

                                                             
130 Deveria estar “praxiológico”, derivado de “praxiologia”, que remete ao duplo processo de 

interiorizar a exterioridade e de exteriorizar a interioridade (do livro Sociologia, de Pierre Bourdieu. São 

Paulo: Ática, 1983, p. 46-47).   
131 Referência a regras de funcionamento da gramática do PB, que, segundo Bagno (2013), são 

próprias da nossa língua, simplesmente não existindo na gramática do português europeu. Trata-se de regras 

diferentes em todos os níveis da análise linguística. 
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“Por gramatização deve-se entender o processo que conduz a descrever e a 

instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, que são ainda hoje os pilares de 

nosso saber metalinguístico: a gramática e o dicionário.” (AUROUX, 2009, p 65.) 

É com base no conceito de “gramatização”, como definido por Auroux, que – 

voltamos a repetir – trabalhamos nossa concepção de que as obras da literatura nacional 

contemporânea são agentes gramatizadores do PB. O uso do termo “contemporânea”, 

aqui, pretende respeitar a cronologia da gramatização do PB com base na tecnologia a que 

se reportou Auroux, isto é, a gramática. Como essa gramatização (“gramatical”) é recente, 

datando do ano de 2010 a primeira gramática a usar o termo “português brasileiro” para 

designar (nomear), conceituar e caracterizar a língua dos brasileiros,132 é somente a partir 

desse ano que devemos nos reportar a um conceito que implica a ideia da expressão do 

PB na língua literária, por respeito ao crédito científico. 

Apesar disso, não é novidade – muito ao contrário – a problematização da questão 

sobre uma “língua literária brasileira”, que se desenvolveu intensamente nos meios 

literário e científico ao longo dos séculos XIX e XX, como nos mostra Pagotto (apud 

Orlandi, 2001). O autor explica que as polêmicas em torno do português do Brasil se 

desenvolveram sobre um pré-construído que, no século XIX, sobretudo, atribuiu a 

“brasileiro” o significado de uma não língua, “incorreções à língua portuguesa”, discurso 

ao qual as ciências do século XX buscaram responder.  

...sempre que se fala em produção de conhecimento gramatical no Brasil, 

imediatamente se estabelece uma tensão entre esse conhecimento e esse 

conjunto de formas [as formas europeizadas da língua historicamente 

constituídas no século XIX, que, impregnadas de sentido social, passam a ser o 
estandarte da língua no país – estandarte com o qual o sujeito se identifica pela 

inclusão ou pela exclusão]. Num primeiro momento, se poderia pensar que o 

processo de gramatização teria servido ao propósito de cunhar este código, no 

qual está implícita a unidade linguística Brasil-Portugal. O que pretendo 

argumentar é que tal não se deu. Que o grosso da produção gramatical já se 

deu sob o domínio instituído desta norma culta construída, obviamente 

estabelecendo com ela uma relação amigável ou não, e que o discurso 

científico nada mais fez do que sustentar esse pré-construído, ou, se 

desejarmos, do que ser sustentado por esse pré-construído.” (p. 42) 

 

Pagotto desenvolve seu pensamento explicando que, após a geração romântica (de 

que José de Alencar é o grande exemplo), o modernismo de 22, sobre o qual já falamos, 

surge como um movimento que busca incorporar, na cultura como um todo, as “práticas 

                                                             
132 Referência à Gramática do português brasileiro, de Mário Alberto Perini. O uso dos verbos 

“nomear, conceituar e caracterizar” reflete o desejo de deixar claro o fato de que o termo “português 

brasileiro” não significa apenas uma nova designação para a língua, mas também – e sobretudo – uma nova 

forma de concebê-la, de examiná-la, que pode até mesmo chegar a ponto de dizê-la outra, como o faz Bagno 

(2012). Em outras palavras, o termo implica – e é implicado por – essa forma de analisar a língua. 
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brasileiras” – entre elas, as linguísticas. O efeito, porém, é o de uma “paródia”, como 

classifica o autor: “É bonito, apesar de ser popular.” (p. 55) 

...o modernismo de 22 acabou por reforçar o conjunto de formas estabelecido. 

Isto teria se dado porque o gesto básico de busca da oralidade – e poderíamos 

dizer, da gramática do português do Brasil – se dá por meio da paródia. Embora 
possa não ter sido a intenção dos escritores do movimento – nem nos é 

acessível a intenção – o efeito da incorporação de formas do português do 

Brasil é o de uma paródia da língua falada. Se tomarmos a poesia do período, 

em quase todos os momentos em que aparece o português popular, ele aparece 

marcado, extraindo-se efeito estilístico dessa marca, e não de outros usos 

referenciais das palavras. (Apud ORLANDI, 2001, p. 55.) 

 

Esse excerto é muito significativo para o nosso trabalho, sobretudo porque 

acreditamos que o que há, hoje, na literatura nacional, representa de fato “a evolução” 

desse “quadro modernista”, quando já se encontrou o “tom adequado” entre o falar urbano 

culto – o PB, não mais classificado como “português popular” – e as formas escritas 

literárias. Por isso dissemos anteriormente que o VGB tem se expressado / objetivado / 

gramatizado na língua literária de forma natural, sobretudo por um fato muito peculiar 

deste nosso espaço-tempo: 

Toda produção textual na atualidade, falada e/ou escrita, se configura 

inevitavelmente como uma manifestação semioticamente híbrida que 

mobiliza os multimeios sonoros, visuais, gráficos, tridimensionais etc. que as 

novas tecnologias de comunicação e informação têm colocado ao nosso dispor. 
[...] A escrita até pouco tempo, quando comparada a essa riqueza de 

possibilidades, parecia muito mais pobre. Hoje, no entanto, temos à nossa 

disposição sofisticados recursos de multimídia que nos permitem aumentar o 

tamanho das letras para enfatizar a mensagem, usar cores variadas, fazer as 

palavras dançarem na tela, mudarem de cor, piscarem intermitentemente e até 

mesmo sobrepor a fala ao que está escrito, entre muitas outras coisas. Com 

isso, escrever, hoje em dia, é praticamente o mesmo que falar. É quase possível 

dizer que, tanto quanto na fala, existe uma prosódia no texto escrito que se 

pode produzir graças às ferramentas da era digital (2013, pp, 70-71. Grifos do 

autor.) 

 

É graças, também, a essas novas tecnologias que, atualmente, um autor pode 

autopublicar-se, imprimindo pequenas tiragens de seu livro (impressão sob demanda). É 

possível, ainda, escrever o próprio livro em plataformas on-line, na velocidade que 

desejar, e também ler os livros de outros escritores à medida mesmo que são escritos. Isso 

indubitavelmente propicia que formas linguísticas consagradas pelo uso, típicas do PB, 

sejam maciçamente empregadas em um meio que, antes, reservava a si mesmo ares de 

um “foro privilegiado”.  

É cada vez mais comum haver autores que, sucesso nas livrarias, hoje, iniciaram 

a carreira literária na internet. Entre eles, por exemplo, o autor de A batalha do apocalipse, 

Eduardo Sphor. Esse livro vendeu mais de quatro mil exemplares em 2010, ainda sem a 
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chancela da editora Record, sua atual casa publicadora. Também o autor paulista Daniel 

Galera, que hoje figura no catálogo da conceituada Companhia das Letras, precisou agir 

por conta própria e fundar uma editora – a Livros do Mal – para estrear no mundo literário 

com a publicação de seu romance Dentes guardados, em 2001. Foi em um de seus livros, 

intitulado Barba ensopada de sangue, de 2012 – terceiro lugar na classificação do Prêmio 

Jabuti de 2013 – que colhemos fartos exemplos de usos que, já consagrados no vernáculo 

geral brasileiro, distanciam-se da norma padrão. 

 Essas características gramaticais próprias do português brasileiro, 

diferentes das do português europeu em todos os níveis possíveis de análise linguística – 

fonológico, morfossintático, lexical, semântico e pragmático –, segundo Bagno, foram 

sintetizadas pelo autor em sua Gramática de bolso do português brasileiro em uma lista 

de quarenta itens (2013, pp .32-36). Foi esse seu “quadro”, muito pedagogicamente 

organizado, que nos orientou em nossa análise das obras repertoriadas, na busca de 

exemplos/materializações/encarnações das características que, específicas “nossas”, 

fazem tais livros funcionar como agentes gramatizadores do PB.  

Afinal, como nas palavras de Sylvain Auroux: 

Os exemplos beneficiam-se de uma espantosa estabilidade no tempo; nós os 

reencontramos, por um procedimento de tradução, de língua a língua. A 

constituição de um corpus de exemplos é um elemento decisivo para a 

gramatização. De um lado, ele é evidentemente o núcleo da língua 

normatizada. Do outro, sendo construtos teóricos (mesmo quando, ao invés 

de serem fabricados, eles provêm de citações ou de excertos de um corpus), os 

exemplos testemunham sempre uma certa realidade linguística. 
(AUROUX, 2009, p. 67. Grifo nosso.)  

 

Desse modo, para que servissem ao propósito de corroboração / afirmação de 

nossa hipótese neste estudo, selecionamos quatro obras literárias como as fontes do 

“garimpo”. Pois  

sabemos que os GTM [gêneros textuais mais monitorados] são os últimos 

bastiões das formas linguísticas mais conservadoras. Por isso, se já podemos 

detectar formas inovadoras neles, é porque a mudança se processou 

plenamente e essas formas inovadoras já se incorporaram definitivamente à 

gramática do português brasileiro. (BAGNO, GPPB, 2012, p. 501.) 

 

Tal seleção respondeu a um critério bastante simples e definitivo: todas foram 

indicadas e selecionadas pelo Conselho Curador do Prêmio Jabuti, o mais tradicional e 

prestigiado prêmio literário brasileiro. “Ganhar o Jabuti representa dar à obra vencedora 
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o lastro da comunidade intelectual brasileira, significa ser admitido em uma seleção de 

notáveis da literatura nacional.”133 

Afinal, desde 1958, 

a Câmara Brasileira do Livro (CBL), reconhece anualmente e nas mais 

diversas categorias as melhores obras nacionais, respeitando as 

individualidades de cada nicho literário, bem como os aspectos que compõem 

um bom livro. Em sua 57ª edição, mais uma vez o Jabuti cumpre o papel de 

destacar autores, editores, capistas e designers que se sobressaem por seu 
esforço em alcançar um resultado de excelência, estimulando-os a buscar um 

aperfeiçoamento contínuo. Mais do que isso, o Prêmio consolidou-se como 

referencial para os leitores na escolha de bons títulos em cada segmento 

temático. É uma garantia de qualidade. [...] O Jabuti segue com sua missão 

principal de promover o livro, conferir visibilidade à produção editorial 

brasileira, identificar talentos e revelar novos escritores. Sem dúvida, é o 

reconhecimento a quem se dedica ao livros sob todos os aspectos.” (Luís 

Antonio Torelli, presidente da CBL.)134 

 

Com seu quadro, Bagno procurou exemplificar a realidade da gramática do PB. 

Em nosso garimpo, os números que antecedem os exemplos coletados reproduzem a 

ordem em que as “sentenças informativas das características do PB”, escritas por Bagno, 

foram disponibilizadas em sua gramática. Os exemplos de formas típicas do PB aos quais 

desejamos aludir estão em negrito, aparecendo sublinhados exemplos de outras formas, 

descritos em outras “sentenças-características numeradas” do quadro. Entendemos que os 

dados garimpados correspondem ao que Bagno classificou como usos que  

representam mudanças linguísticas já devidamente implantadas no nosso 

sistema linguístico e, como todas as mudanças desse tipo, são usos 

incontornáveis, inevitáveis, irreprimíveis, inconscientes (porque já 
perfeitamente integrados à nossa cognição da língua) e irretrocessíveis, pois é 

sabido que a mudança linguística se faz sempre para adiante... (BAGNO, 2012, 

GPPB, p. 27. Grifos do autor.) 

 

A seguir, disponibilizamos as “resenhas” das obras selecionadas, se a curiosidade 

pedir satisfação. De acordo com as informações disponibilizadas no ANEXO 1 do edital 

deste ano de 2015 do Prêmio Jabuti, os quesitos a ser examinados nas duas categorias 

representadas aqui, Romance e Contos e Crônicas, são: 

– Contos e Crônicas: técnica narrativa, originalidade e estilo. 

– Romance: técnica narrativa, constituição das personagens e originalidade. 

Nesses quesitos, portanto, tais obras foram muito bem-avaliadas.    

 

                                                             
133 Da “Apresentação” do site do Prêmio: http://premiojabuti.com.br/ 
134 Transcrição da fala de Luís Antonio Torelli, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), 

no lançamento do 57º Prêmio Jabuti, em 1º de junho de 2015. Os grifos são nossos. 
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– Barba ensopada de sangue (2012) – Daniel Galera – 3º lugar na categoria 

Romance, no 55º Prêmio Jabuti (2013) 

“Neste quarto romance de Daniel Galera, um professor de educação física busca refúgio em 

Garopaba, um pequeno balneário de Santa Catarina, após a morte do pai. O protagonista (cujo nome não 

conhecemos) se afasta da relação conturbada com os outros membros da família e mergulha em um 
isolamento geográfico e psicológico. Ao mesmo tempo, ele empreende a busca pela verdade no caso da 

morte do avô, o misterioso Gaudério, que teria sido assassinado décadas antes na mesma Garopaba, na 

época apenas uma vila de pescadores. 

Sempre acompanhado por Beta, cadela do falecido pai, o professor esquadrinha as lacunas do 

pouco que lhe é revelado, a contragosto, pelos moradores mais antigos da cidade. Portador de uma condição 

neurológica congênita que o obriga a interagir com as outras pessoas de modo peculiar, o professor 

estabelece relações com alguns moradores: uma garçonete e seu filho pequeno, os alunos da natação, um 

budista histriônico, a secretária de uma agência turística de passeios. Aos poucos, ele vai reunindo as peças 

que talvez lhe permitam entender melhor a própria história.  

É também com lacunas e peças aparentemente díspares que Galera constrói sua narrativa. Dotado 

de um senso impecável de ritmo, ele alterna descrições ricas em sutileza e detalhamento com diálogos ágeis 
e de rara verossimilhança, que dão vida a um elenco de personagens inesquecíveis. 

Barba ensopada de sangue resgata e leva às últimas consequências temas e conflitos das obras 

anteriores do autor, tais como: a construção da identidade e, nesse processo, as dificuldades que 

enfrentamos para entender e reconhecer os outros; a necessidade inconfessa de uma reparação talvez 

inviável; a busca pela unidade entre mente e corpo; o consolo afetivo que o contato com a natureza e os 

animais é capaz de nos proporcionar; os diversos tipos de violência que podem irromper em meio a uma 

existência domesticada.” 

Disponível em: www.companhiadasletras.com.br 

 

– Reprodução (2013) – Bernardo Carvalho – 1º lugar na categoria Romance, no 

56º Jabuti (2014) 

“Um homem, referido como “o estudante de chinês”, se envolve num estranho imbróglio quando 

se preparava para embarcar para China no mesmo voo de uma de suas antigas professoras desse idioma. 

Detido por um delegado da Polícia Federal, desanda a desfiar toda uma série de preconceitos tenebrosos - 

contra negros, árabes, judeus, gays, pobres, gordos -, prejudicando-se ainda mais aos olhos da lei. 

Acontece que esse “estudante de chinês”, sujeito que chegou a trabalhar no mercado financeiro, é 

um típico personagem da nossa época: leitor de revistas semanais, comentarista de blogs (onde vitupera em 

caps lock contra as minorias), com um saber supostamente enciclopédico (graças à Wikipedia) e um ethos 

reacionário, parece encarnar um tipo anti-intelectual que iria ganhar força graças ao espaço relativamente 
livre da internet. 

Mas a confusão em que o personagem de Bernardo Carvalho se envolve é apenas a ponta do 

iceberg: o próprio delegado tem uma estranha história envolvendo paternidade, assim como uma de suas 

colegas, uma agente infiltrada numa igreja neopentecostal. Sem falar na própria professora de chinês, que 

está tentando retornar à China para replicar, através da vida de uma menina órfã, a sua própria infância 

devastada. 

São personagens, vigorosamente construídos pelo autor, às voltas com suas próprias buscas de 

identidade e procura por um sentido. Enquanto o estudante de chinês embarca numa espécie de delírio, o 

mundo à sua volta parece igualmente destituído de um sentido maior. Porque cada um tem sua versão da 

realidade. E é do choque dessas diversas versões que Reprodução ganha força e profundidade, sem abdicar 

da fluência e do humor corrosivo. 

É deste modo, trazendo à tona uma série de “reproduções” - do discurso da imprensa aos sites da 
internet, da reprodução sexual à própria imitação da vida - que este romance poderoso do início ao fim 

ganha relevância, além de ser leitura imensamente prazerosa e intelectualmente estimulante.” 

Disponível em: www.companhiadasletras.com.br 

 

– Amálgama (2013) – Rubem Fonseca – 1º lugar na categoria Contos e Crônicas, 

no 56º Prêmio Jabuti (2014) 

“Em Amálgama, mais novo livro de contos de Rubem Fonseca, residem todos os elementos – o 
erotismo, a violência, a velocidade narrativa, o clima noir – que consagraram o autor de Lúcia McCartney. 

Rubem Fonseca consegue construir uma narrativa que se desenha ao longo dos contos e, ineditamente, das 
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poesias. Personagens e situações unidos pela tristeza, pela dor, pela raiva, pelo fracasso, pela ternura e pelo 

amor, um verdadeiro amálgama de vidas que se constroem e se destroem num instante.” 

Disponível em: www.ediouro.com.br 

 

– A maçã envenenada (2013) – Michel Laub – 2º lugar na categoria Romance, no 

56º Prêmio Jabuti (2014) 

“Em 1993, o grupo norte-americano Nirvana fez uma única e célebre apresentação no estádio do 

Morumbi, em São Paulo. Um estudante de dezoito anos, guitarrista de uma banda de rock e cumprindo o 

serviço militar em Porto Alegre, precisa decidir se foge do quartel - o que o levaria à prisão - para assistir 

ao show ao lado da primeira namorada.  

A escolha ganha ressonâncias inesperadas à luz de fatos das décadas seguintes. Um deles é o 

suicídio de Kurt Cobain, líder do Nirvana, que chocou o mundo em 1994. Outro é o genocídio de Ruanda, 

iniciado quase ao mesmo tempo e aqui visto sob o ponto de vista de uma garota, Immaculée Ilibagiza, que 

escapou da morte ao passar 90 dias escondida num banheiro com outras sete mulheres.  

Focado nos anos 1990, A maçã envenenada é o segundo volume da trilogia sobre os efeitos 

individuais de catástrofes históricas iniciada com Diário da queda, cuja ação central se dá nos anos 1980. 
Como no volume anterior, Michel Laub aborda o tema da sobrevivência usando os recursos da ficção, do 

ensaio e da narrativa memorialística, numa linguagem que alterna secura e lirismo, ironia e emoção no 

limite do confessional. 

No sutil entrelaçamento de seus temas, que evocam as particularidades de universos tão opostos 

quanto o mundo da música e um quartel, este é um livro sobre paixão: por uma pessoa, por um ídolo, por 

uma ideia, por uma época. E também pela vida, embora esta sempre cobre um preço de quem escolhe – 

quando se trata de uma escolha – experimentá-la com intensidade.” 

Disponível em: www.companhiadasletras.com.br 
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5.1 Resultados do garimpo 

 

Quadro 2 – Dados garimpados em Barba ensopada de sangue (2012). 

 
DADOS GARIMPADOS NO CORPUS LITERÁRIO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

GRAMATICAIS DO PB (Conforme 

sintetizadas no quadro de Bagno) 

BARBA ENSOPADA DE SANGUE(2012) - 

3o lugar na categoria Romance, no 55o 

Prêmio Jabuti (2013) 

6) Reorganização do paradigma de 
conjugação verbal, com o desaparecimento 

(na maioria das variedades) das formas 

correspondentes ao índice pessoal TU e das 

correspondentes ao índice pessoal VÓS (e 
desaparecimento do próprio VÓS). Esses 

índices de 2a pessoa foram amplamente 

substituídos por VOCÊ e VOCÊS. Mesmo 
nas variedades que conservam o TU, a 

morfologia verbal não segue rigorosamente o 

paradigma clássico. 

I) "...Ah é, tu não chegou a conhecer. Tarde 
demais, a gente brigou lá no Farol." (P. 15) / 

II) "Se tu for beber também." (p. 16) 

7) Na fala menos monitorada, queda do -s 
final das formas verbais de 1a pessoa do 

plural (NÓS). 

I) “Eu tinha lá meus dezessete anos e pedia 
pra carregar um pouco também, queria 

ajudar, mas o pai dizia não, agora ela tá 

encaixada aqui, se eu tirar e colocar cansa 
mais ainda, vamo andando, o importante é ir 

andando.” (p.19) / II) "Essa bichinha nunca 

saiu de Bagé, diz Mascarenhas. Ela 

reclamava pra mim, tu só viaja, pai! Vamo 

junto então, eu disse pra ela." (p. 193) 

8) Uso do reflexivo SE para formar o 

imperativo com a 1a pessoa do plural (NÓS). 

"Quando termina de descer a rampa já está 

entregue à personagem, se solta, sorri com os 
olhos puxados e balança o rabo de cavalo 

batendo palmas e incentivando o grupo. 

Vamos então? Vamos se mexer? (p. 165) 

9) Emprego do pronome ELE como objeto 
direto. 

I) "Eu que comecei a levar ela pro sul, 
Uruguai, coisa e tal." (p. 17) / II) "Eu vou te 

apresentar ele assim que der." (p. 77) / III) 

"Eu nunca vi ele. Desapareceu antes de eu 
nascer. Parece que mataram ele aqui." (p. 

195)  

10) Emprego dos pronomes retos com verbos 

causativos. 

I) "Você disse pra deixar ela ir, pra não 

fazer nada." (p. 40) / II) "Mandaram ela não 

se meter e arrastaram ela de volta pra casa." 

(p. 223) / III) Seu Joaquim apareceu na 

minha casa com um detector de metais e não 
consigo fazer ele ir embora." (p. 272) 

11) Análise do pronome SE como sujeito 

indeterminado nas orações tradicionalmente 

classificadas de "passivas sintéticas", o que 
acarreta a não concordância. 

"Ele também colhia folhas de butiazeiro, que 

se usava pra fabricar colchão." (p. 24) 
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12) Uso do pronome SE como sujeito 

indeterminado de verbos no infinitivo, 

sobretudo quando antecedido de preposição. 

I) "O repertório de carícias de uma pessoa é 

uma coisa comovente de se pensar." (p. 82) / 

II) "Compartilhar suas intimidades com ela 
parece a coisa óbvia a se fazer e ele nem 

pensa duas vezes." (p. 268) 

15) Apagamento da preposição nas orações 

relativas (orações adjetivas, na nomenclatura 
gramatical). 

I) "O balanço do ônibus é calmante e a 

paisagem deslizando do outro lado do vidro o 
leva a pensar em obviedades que nunca se 

pensa." (p. 212) / II) "Aquele velhinho que 

te falei. Que acha que tem um tesouro 
embaixo da minha casa." (p. 272) 

17) Desaparecimento do pronome relativo 

CUJO, substituído por outras construções 

com o pronome relativo QUE. 

"Num cu de mundo qualquer que não 

lembro o nome." (p. 22) 

18) Uso amplo de ONDE para se referir a 
espaço, tempo, situação, etc., ou como 

organizador do fluxo discursivo. 

I) "Teve um bailão dominical num salão 
qualquer lá da comunidade, um daqueles 

aonde vai a cidade inteira." (p. 27) / II) "Até 

onde sua memória problemática pode dizer 
o interior da cabana está intacto e na mesma 

disposição daquela manhã de segunda 

quando a deixou dormindo sozinha, com a 

diferença de que a caixa contendo o castiçal e 
a taça sumiram (sic) do armário da pia." (p. 

294) 

19) Uso indistinto de ONDE por AONDE e 
vice-versa. 

"Passeio aonde meu Deus do céu? Tá tudo 
debaixo d`água." (p. 380) 

20) Múltiplos casos de regências não 

previstas pela norma-padrão. 

I) "Quero. Não lembro do rosto dele, 

obviamente. Se eu puder ver a foto enquanto 

tu conta o resto, seria uma boa." (p. 25) / II) 
"Boa tentativa. Mas na verdade eu não tô 

nem aí. Eu não perdoaria ele se fosse tu." (p. 

35) / III) "Ele teve que ir no posto médico, né 

Pablito?" (p. 176) / IV) Quanto tu precisa? 
Pra sair do terror, uns três paus. Três e meio. 

Pega a caneta ali na mesa e anota o número 

da tua conta em algum papel. Te transfiro 
amanhã." (p. 181) / V) "Não diz nada pra Val 

não perceber. Se a gente se ver de novo e ela 

te acusar de ter roubado, não nega." (p. 360) / 

VI) "Prossegue alguns minutos tateando a 
cerca com a mão direita até se deparar com 

o portão de fios de arame enferrujados." (p. 

361) / VII) Se bem que tu nem respondia 

minhas mensagens. Chegou a ver alguma 

delas? Te mandei torpedos também mas tu 

não respondeu." (p. 406) 

21) Colocação pronominal única, próclise 

ao verbo principal. 

I) "Me arrependo de não ter ido mais a esse 
litoral catarinense." (p. 17) / II) Ligo assim 

que tiver novidades. Te cuida aí nadador." 

(p. 165) 
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22) Redefinição das regras de formação 

do imperativo, independentemente do 

pronome pessoal (TU ou VOCÊ) 

empregado e condicionadas, muito mais, 

pela variação regional, com emprego 

maior das formas indicativas no Centro-

Sudeste-Sul e das formas subjuntivas no 

Norte-Nordeste. 

I) "É. Esquece. Não posso esperar que tu 

entenda. A gente é diferente demais. Não 

tenta entender, tu vai te desgastar à toa." (p. 
31) / II) "Oi, o que tu tá fazendo? Pode vir 

aqui em casa agora?"(p. 272) 

25) Emprego do possessivo 

SEU/SUA/SEUS/SUAS em correlação 

exclusiva com VOCÊ e nunca com 

ELE/ELA/ELES/ELAS (para os quais o 

possessivo é 

DELE/DELA/DELES/DELAS). 

I) "Quero. Não lembro do rosto dele, 

obviamente. Se eu puder ver a foto enquanto 

tu conta o resto, seria uma boa." (p. 25) / II) 
"A cachorra late uma, duas, três vezes e o 

velho se dá conta da presença dela somente 

agora." (p. 366) / III) "O nome dela fica 

entalado em sua garganta. Gritos vão 
denunciar sua posição." (p. 368) 

26) Uso do verbo TER impessoal, com 

sentido de existência. 

I) "Naquela época ninguém fazia esporte 

assim como tu faz, mas do jeito que teu vô 
cortava lenha, domava cavalo, capinava, ele 

deixava no chinelo esses triatletas que tem 

hoje." (p. 18) / II) Eu achei que tinha um 

segredo, sabe? Não tem segredo nenhum." 
(p. 264) / III) "Não tem perigo do mar subir 

até aqui? (p. 280)  

27) Reanálise do verbo CUSTAR (entre 

outros), interpretado como pessoal. 

"Ele custa a acreditar, mas a cachorra está 
pegando gosto pela água." (p. 256) 

28) Contração da preposição DE com o 

artigo definido que introduz sujeito de 

infinitivo. 

I) "Leva alguns instantes para perceber que 
se trata do avô, morto antes dele nascer." (p. 

17) / II) "Não tem perigo do mar subir até 

aqui?" (p. 280) / III) "Ele não tem culpa da 

Viviane ter se interessado por ele." (p. 283) 
/ IV) "Não foi desencontro. Eu saí de 

propósito antes dele chegar." (p. 408) 

29) Atribuição de gênero feminino a 

palavras tradicionalmente masculinas e 

vice-versa. 

"Está de shortinho de brim, legging preto e 
botinhas marrons de inverno." (p. 253) 

33) Uso cada vez mais restrito da 

preposição A como introdutora dos 

objetos indiretos, substituída por PARA. 

I) "Não, eu preciso de ti. É a coisa mais 

importante que já precisei pedir pra alguém 

e é contigo que eu posso contar." (p. 31) 

34) Redução do par de demonstrativos 

ESTE/ESSE (e flexões) a ESSE (e 

flexões), acompanhado de um advérbio. 

I) "Vamos continuar devagarinho. Tu vai 
usar isso aqui hoje." (p. 166) / II) "Tá bem 

quente. Toma esse antitérmico aqui. E 

trouxe uma vitamina C também, vou deixar o 

tubinho contigo." (p. 266) 

35) Favorecimento crescente do pronome 

A GENTE para se referir à 1a pessoa do 

plural. 

"Uma vez a gente foi procurar uma ovelha 

perdida e achamos o bicho doente lá perto da 

cerca, quase passando pro vizinho." (p.18) 
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36) Uso da forma HÁ (presente do verbo 

HAVER) no relato de eventos passados, 

sem correlação temporal com os demais 

verbos do enunciado. 

I) "Saber de ti. Falei que tu não aparecia há 

dias." (p. 381) / II) "Eu queria te ligar pra 

avisar que vinha mas tua mãe disse que teu 
telefone tava desligado ou fora de área há 

vários dias, e além disso tu saiu do 

Facebook." (p. 406) / (Atenção: com outros 

verbos além do "haver" também se verifica a 
falta de correlação temporal na oração. Ex.: 

"Se tu perguntar ela vai dizer que teu vô 

desapareceu, porque é o que contei pra 
ela", p. 28.) 

37) Estruturas de tópico-comentário. "Era nítido que ela gostava, uma coisa entre 

eles." (p. 237) 

38) Construções ergativas, em que o 

objeto ocupa o lugar sintático do sujeito. 

I) "Essas coisas de relacionamento a gente 

não escolhe quando acontece." (p. 182) II) 

"Hoje ela havia aproveitado que a agência de 

turismo não abria para passar o dia todo 

cavando com as ferramentas emprestadas 

pelo mesmo vizinho e já estava com os 
braços moles, bolhas nas mãos e dores por 

todo o corpo quando atingiu alguma coisa 

estranha com a pá." (p. 291) / III) "A chuva 

não parou e o comércio não abriu portas 
mas a presença de surfistas guiados por 

boletins meteorológicos e provavelmente 

vindos de longe para aproveitar o swell 
portentoso indica que deve ser sábado ou 

domingo." (p. 340)  

39) Verbos inacusativos transformados 

em transitivos diretos. 

"Chegou um dia que eu conheci o famoso 

pavio curto dele." (p. 21) 

40) Eliminação da voz média, com o 

desaparecimento do pronome SE quando 

não indica reflexividade verdadeira. 

I) "Senta aí, diz o pai, acenando com a 

cabeça para o sofá branco de dois lugares, 

imitação de couro." (p.14) / II) "Quando 
solta, ela desce e volta a deitar ao lado da 

poltrona." (p. 29) 
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Quadro 3 – Dados garimpados em Reprodução (2013). 

 
DADOS GARIMPADOS NO CORPUS LITERÁRIO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

GRAMATICAIS DO PB               

(Conforme sintetizadas no quadro de Bagno) 

REPRODUÇÃO (2013) - 1o lugar na 

categoria Romance, no 56o Jabuti (2014) 

6) Reorganização do paradigma de 
conjugação verbal, com o desaparecimento 

(na maioria das variedades) das formas 

correspondentes ao índice pessoal TU e das 
correspondentes ao índice pessoal VÓS (e 

desaparecimento do próprio VÓS). Esses 

índices de 2a pessoa foram amplamente 
substituídos por VOCÊ e VOCÊS. Mesmo 

nas variedades que conservam o TU, a 

morfologia verbal não segue rigorosamente o 

paradigma clássico. 

I) "O senhor tem um jeito gozado de falar. 
Não, mas o vocabulário não seria um pouco 

anacrônico? Ah, vai!" (p. 16) / II) "Dá um 

mapa pra taxista chinês e vê só pra onde é 
que ele leva o senhor!" (p. 33) III) "E seu eu 

te dissesse que me deram a delegacia aqui no 

aeroporto como cobertura pra investigação 
que eu estava fazendo na igreja, você 

acreditava?" (p. 64) 

9) Emprego do pronome ELE como objeto 

direto. 

I) "Eu conheci ela na escola de chinês." (p. 

15) / II) "E que alguém tinha que salvar ela." 

(p.33) / III) Não acredito que disse que 

amava ela. Não acredito que não quis saber 

dela no dia seguinte, depois de ter dito que 

amava ela." (p. 118) 

10) Emprego dos pronomes retos com verbos 
causativos. 

I) "Uma vez, fizeram ela comer carne de 
cachorro no café da manhã, porque não tinha 

outra coisa em casa, mas não contaram pra 

ela, porque senão ela não comia, claro."(p. 
30) / II) "Não pôs pra fora do carro, mas 

mandou ela calar a boca." (p. 124) 

13) Uso do verbo na não-pessoa do singular 

como marca suficiente de indeterminação do 
sujeito. 

"Aqui diz que as línguas são inimagináveis 

se você já não conhece elas."(p. 116) 

18) Uso amplo de ONDE para se referir a 

espaço, tempo, situação, etc., ou como 

organizador do fluxo discursivo. 

I) "Uma língua na qual ele pode no máximo 

supor os sentidos e deduzir os tons, como se 

isso fosse suficiente para mantê-lo imune aos 
contratempos da realidade, num estado onde 

só há desejo." (p.58) / II) Passamos da 

mitologia, onde havia um deus pra cada 

coisa, pros monoteísmos e pro ateísmo." (p. 
115) 

19) Uso indistinto de ONDE por AONDE e 

vice-versa. 

"Onde é que o senhor quer chegar?" (p. 29) 

20) Múltiplos casos de regências não 

previstas pela norma-padrão. 

I) "Eu paro de gritar, respondo mais duas 

ou três perguntas, sem xingamento, com 

respeito, e o senhor me deixa embarcar 
agora, no voo das seis." (p. 143) / II) 'Eu sei 

que história você estava contando pra ela. 

'Não é verossímil? Foi o que ele me disse no 

telefone. (p. 126) / III) "Pois então a 
convivência não está te fazendo bem." (p. 

113) 
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21) Colocação pronominal única, próclise ao 

verbo principal. 

I) "Quer maior prova de que Jesus tem 

péssima pontaria? Me diga. Sorte." (p. 17) / 

II) "Às vezes, mais quando eu fico nervoso, 
me fogem as palavras." (p. 21) 

22) Redefinição das regras de formação do 

imperativo, independentemente do pronome 

pessoal (TU ou VOCÊ) empregado e 
condicionadas, muito mais, pela variação 

regional, com emprego maior das formas 

indicativas no Centro-Sudeste-Sul e das 
formas subjuntivas no Norte-Nordeste. 

"Por favor, não faz essa cara. Vai dizer que 

não se lembra de mim?" (p. 125) 

25) Emprego do possessivo 

SEU/SUA/SEUS/SUAS em correlação 

exclusiva com VOCÊ e nunca com 
ELE/ELA/ELES/ELAS (para os quais o 

possessivo é DELE/DELA/DELES/DELAS). 

I) "O estudante de chinês se aproxima e diz o 

nome dela. A professora se vira, assustada, 

como quem vê uma assombração." (p. 12) / 
II) "O homem acompanha o olhar dela e 

pergunta, já pronto para perder a cabeça: 

'Você não pôs nas malas, pôs?'" (p. 13) 

26) Uso do verbo TER impessoal, com 
sentido de existência. 

I) "Por que fui estudar chinês? É a língua do 
futuro. Não tem resposta." (p. 15) / II) "Tem 

um monte de negócio aí nas paradas pra 

quem fala chinês." (p. 15) / III) "Não tem 

palavra mais forte que o gesto." (p. 98) 

28) Contração da preposição DE com o 

artigo definido que introduz sujeito de 

infinitivo. 

I) "Descobriram que quanto mais rigorosa a 

religião, maiores as chances dela ser bem-

sucedida." (p. 32) / II) "Isso, é claro, se eles 
não jogarem a bomba na cabeça da gente e 

do resto da Europa antes da gente poder 

dizer que vai trancar matrícula na Aliança 
Francesa, porque é nisso que dá encurralar a 

ratazana." (p. 34) / "Parece que, mesmo em 

português, a voz dela é capaz de tirar 
qualquer um do sério, a ponto do agente ter 

pensado em se livrar dela no meio do 

trânsito, dessa mesma mulher que, num ato 

irrefletido e tão incompreensível quanto a 
língua que ela fala, horas antes ele tinha 

decidido salvar." (p. 124) 

33) Uso cada vez mais restrito da preposição 
A como introdutora dos objetos indiretos, 

substituída por PARA. 

I) "Dá um mapa pra taxista chinês e vê só 
pra onde é que ele leva o senhor!" (p. 33) / II) 

"Quando ele explicou pra ela que precisava 

de uma autorização dos pais, de quem pôs 

aquela criança no mundo." (p. 119)  

35) Favorecimento crescente do pronome A 

GENTE para se referir à 1a pessoa do plural. 

I) "A gente mal se conhece. A gente tem um 

problema pra resolver e você fica se 

prendendo aos detalhes." (p. 119) / II) "Ou 
melhor, quanto mais a gente acreditar numa 

coisa só, menores vão ser as nossas 

chances." (p. 115) 

36) Uso da forma HÁ (presente do verbo 
HAVER) no relato de eventos passados, sem 

correlação temporal com os demais verbos 

do enunciado. 

"Mas a professora de chinês teve um ataque 
quando viu o colega de igreja abraçado com 

a família que ela não via desde que tinha 

saído da China, há anos." (p. 157) 
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Quadro 4 – Dados garimpados em A maçã envenenada (2013). 

 
DADOS GARIMPADOS NO CORPUS LITERÁRIO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

GRAMATICAIS DO PB (Conforme 

sintetizadas no quadro de Bagno) 

A MAÇÃ ENVENENADA (2013) -                                                                                                   

2o lugar na categoria Romance, no 56o 

Prêmio Jabuti (2014) 

9) Emprego do pronome ELE como objeto 

direto. 

"Imagino ela na escola." (p. 60) 

13) Uso do verbo na não-pessoa do singular 

como marca suficiente de indeterminação do 

sujeito. 

"Quanto demora para metade dos amigos 

nunca mais aparecer, e só um vigésimo deles 

continuar em contato frequente, as cirurgias e 
os tratamentos em clínicas com exercícios de 

repetição ao infinito...?" (p. 58) 

15) Apagamento da preposição nas orações 
relativas (orações adjetivas, na nomenclatura 

gramatical). 

"Não uma doença fácil de se solidarizar, 
uma artrose ou problema no coração que 

talvez nunca se manifestasse, mas um mal 

debilitante que exigisse comprometimento 

num futuro certo..." (pp. 64-65) 

18) Uso amplo de ONDE para se referir a 

espaço, tempo, situação, etc., ou como 

organizador do fluxo discursivo. 

I) "Eu li essas matérias até onde consegui, e 

depois de uma ou duas semanas decidi não 

saber mais nada a respeito." (p. 19) / II) "...a 
conversa no banco da guarita, Diogo falando 

dos carros e dos postes onde um vizinho 

subia para roubar fio de cobre..." (p. 20) / III) 

"Não sei se ela ainda mora em São Paulo e 
guardou aquela conversa... sobre Porto 

Alegre, o apartamento, a banda onde ela 

cantava e o que aconteceria com a banda 
depois do show do Nirvana" (p. 33) 

20) Múltiplos casos de regências não 

previstas pela norma-padrão. 

I) "Todos os dias Immaculée agradecia pela 

casa do pastor ter sido construída, pelo 

arquiteto ter lembrado de fazer um banheiro 
extra, pela porta do banheiro estreita o 

suficiente para ser coberta pelo guarda-

roupa." (p. 44) / II) "Deus só revela o que 

precisamos." (p. 44) / III) "Immaculée falou 

sobre o que sentiu nos primeiros dias, sua 

vontade de matar os hútus, e como se 

deparou com isso a cada conversa que tinha 

com tútsis depois do fim da guerra." (p. 44)  

21) Colocação pronominal única, próclise ao 

verbo principal. 

I) "Não só porque essa dor o fez usar 

opiáceos e acabar experimentando heroína, e 
uma coisa como que levou à outra, um 

médico que tinha fotos com os Rolling 

Stones no consultório... e a overdose 
proposital em Roma um mês antes do tiro, 

com as pressões da imprensa o fazendo se 

sentir mais acuado em seu esgotamento..." (p. 

19) / II) "Ele e um colega me retiraram 
sentado, me deitaram na maca, fui 

imobilizado no pescoço e no tórax e ele 
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beliscou minha perna e perguntou se eu 

estava sentindo alguma coisa." (p. 57) 

25) Emprego do possessivo 

SEU/SUA/SEUS/SUAS em correlação 
exclusiva com VOCÊ e nunca com 

ELE/ELA/ELES/ELAS (para os quais o 

possessivo é DELE/DELA/DELES/DELAS). 

I) "Não sei se ele lembrou que o disco da 

banda dela estava com lançamento marcado 
para aquela semana." (pp. 59-60) / II) " 

28) Contração da preposição DE com o 
artigo definido que introduz sujeito de 

infinitivo. 

"Um ou dois anos depois eu teria os braços 
musculosos... e com sorte a habilidade de 

entrar no banheiro e me limpar sozinho, algo 

que eu faria duas ou três vezes por dia e em 
cada uma delas agradeceria pela humilhação 

não ser ainda maior..." (p. 59) (De acordo 

com a norma padrão, "Agradeceria o fato de 

a humilhação não ser ainda maior...". 
Portanto, o que Bagno 2013 assinala com 

referência à preposição DE pode ser 

examinado com outras preposições - como, 
nesse caso, "POR".) 

36) Uso da forma HÁ (presente do verbo 

HAVER) no relato de eventos passados, sem 

correlação temporal com os demais verbos 
do enunciado. 

"Dá para ver o Marinha, os ipês e um pedaço 

do rio, o céu limpo e eu de óculos escuros e o 

resto do dia livre como não acontecia há 

semanas, e lembrar do que eu poderia fazer 

em cada um desses minutos..." (p. 32) 

38) Construções ergativas, em que o objeto 
ocupa o lugar sintático do sujeito. 

I) "Eu segui com os bicos de faxineiro, e uma 
vez fiz a mudança de um indiano em Marble 

Arch, incluindo um sofá e uma mesa de 

pedra que precisou de quatro pessoas para 

ser levantada..." (p. 57) / II) "Não sei se ele 
lembrou que o disco da banda dela estava 

com lançamento marcado para aquela 

semana." (pp. 59-60) 

39) Verbos inacusativos transformados em 

transitivos diretos. 

"Durante a recuperação do acidente eu 

passava o dia lendo e ouvindo música." (p. 

56) 

40) Eliminação da voz média, com o 
desaparecimento do pronome SE quando não 

indica reflexividade verdadeira. 

I) "Eu apaguei a luz do quarto e resolvi 
deitar um pouco." (p. 44) / II) "Apesar de 

Diogo, caí no sono assim que deitei no 

beliche. Apesar de ter de decidir sobre a 
chantagem, dormi bem e levantei inteiro para 

a faxina." (p. 55) 
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Quadro 5 – Dados garimpados em Amálgama (2013). 

 

DADOS GARIMPADOS NO CORPUS LITERÁRIO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

GRAMATICAIS DO PB (Conforme 

sintetizadas no quadro de Bagno) 

AMÁLGAMA (2013) -                                                                                                     

1o lugar na categoria Contos e Crônicas, 

no 56o Prêmio Jabuti (2014) 

6) Reorganização do paradigma de 

conjugação verbal, com o 

desaparecimento (na maioria das 

variedades) das formas correspondentes 

ao índice pessoal TU e das 

correspondentes ao índice pessoal VÓS 

(e desaparecimento do próprio VÓS). 

Esses índices de 2a pessoa foram 

amplamente substituídos por VOCÊ e 

VOCÊS. Mesmo nas variedades que 

conservam o TU, a morfologia verbal não 

segue rigorosamente o paradigma 

clássico. 

"Sei que tem imbecil que não sabe o que 

é ladravaz. Aprende, seu merda: 

substantivo masculino." ("O matador de 

corretores", p. 79)  

9) Emprego do pronome ELE como 

objeto direto. 

I) "Nenhum médico, ou feiticeiro, dá jeito 

nisso, quem me dera um médico abrir 

minha cabeça e arrancar ela de lá. Não 

estou aguentando vê-la andar perto de 

mim, o movimento das pernas, os 

quadris, o sutil movimento das nádegas." 

("Amor, p. 30) / II) "As mulheres são 

incríveis, ele batia nela, corneava ela, 

largou ela com filho pequeno, e a minha 

mãe guardava o retrato dele." ("O 

ciclista", p. 59) 

10) Emprego dos pronomes retos com 

verbos causativos. 

"Não posso deixar ela perceber o que 

sinto." (Amor", p. 29)  

11) Análise do pronome SE como sujeito 

indeterminado nas orações 

tradicionalmente classificadas de 

"passivas sintéticas", o que acarreta a não 

concordância. 

"O doutor continuou: Eu podia lhe dar 

dezenas e dezenas de razões sobre a 

importância do sexo, desde a queima de 

calorias, você sabia que em vinte minutos 

de sexo queima-se quase cem calorias?" 

("O espreitador", p. 71) 

15) Apagamento da preposição nas 

orações relativas (orações adjetivas, na 

nomenclatura gramatical). 

I) "Fui criado por uma tia, ela dizia que 

era minha tia, mas eu desconfiava que 

era mentira." ("Decisão", p. 32) / II) 

"Imediatamente eu desnudei-me, sacudi o 

pênis duro na frente do seu rosto, levantei 

a sua saia, tirei a sua calcinha e enfiei o 

meu pênis na sua vagina, 

apressadamente, com medo que o efeito 

fosse de pouca duração." ("Borboletas", 

p. 106) / III) "Você não sabe nada a meu 



123 
 

respeito, as coisas que eu gosto, 

músicas, livros, qual o bicho que me dá 

medo..." ("João e Maria", p. 111) 

18) Uso amplo de ONDE para se referir a 

espaço, tempo, situação, etc., ou como 

organizador do fluxo discursivo. 

"Isso não é nada de mais, na escola 

pública primária onde estudei a maior 

parte das crianças era criada pelas mães, 

os pais também tinham sumido." ("O 

ciclista", p. 59) 

20) Múltiplos casos de regências não 

previstas pela norma-padrão. 

"Andando na minha bicicleta, vejo tudo 

isso e chego em casa preocupado, e 

minha mãe pergunta o que aconteceu, 

você está triste, e eu respondo não é nada, 

não é nada. " ("O ciclista", p. 60) 

21) Colocação pronominal única, próclise 

ao verbo principal. 

I) "Fico ali sentado até a dona, uma 

gorda, me dizer que vai fechar a loja." (" 

Amor, p. 30) / II) "Tem sempre um anão 

se metendo na minha vida." 

("Perspectivas", p. 49) / III) "Não. Me 

perdoa." ("Premonição", p 139) 

22) Redefinição das regras de formação 

do imperativo, independentemente do 

pronome pessoal (TU ou VOCÊ) 

empregado e condicionadas, muito mais, 

pela variação regional, com emprego 

maior das formas indicativas no Centro-

Sudeste-Sul e das formas subjuntivas no 

Norte-Nordeste. 

I) "Você nunca melhora, vai ao médico." 

("Amor", p. 30) / II) "Outra coisa: é 

melhor você sumir, estão querendo matar 

você. Desaparece o mais rápido possível, 

entendeu?" ("Decisão", p. 36) 

25) Emprego do possessivo 

SEU/SUA/SEUS/SUAS em correlação 

exclusiva com VOCÊ e nunca com 

ELE/ELA/ELES/ELAS (para os quais o 

possessivo é 

DELE/DELA/DELES/DELAS). 

I) "É melhor tirar, disse a mãe dela." ("O 

filho", p. 7) / II) "Sinto mais do que 

desejo, sinto estupor quando imagino os 

seios dela." ("Amor", p. 29) 

26) Uso do verbo TER impessoal, com 

sentido de existência. 

I) "Tem sempre um anão se metendo na 

minha vida." ("Perspectivas", p. 49) / 

"Sei que tem gente que não vai acreditar 

nesta história que estou contando." 

("Foda-se", p. 155) 

28) Contração da preposição DE com o 

artigo definido que introduz sujeito de 

infinitivo. 

"João também viu esse clarão, feliz, antes 

da bomba explodir, matando-o." 

("Conto de amor", p. 47) 

30) Atribuição de número singular a 

palavras tradicionalmente classificadas 

como no plural. 

"Suicídio altruísta: alguns sociólogos 

contemporâneos têm usado esta análise 

para explicar os kamikaze e os homens-

bomba." ("Best-seller", p. 95) 
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33) Uso cada vez mais restrito da 

preposição A como introdutora dos 

objetos indiretos, substituída por PARA. 

I) "Vendeu. Mas não conta para 

ninguém. Ela me pediu segredo" ("O 

filho", p. 8) / II) "Fomos para o 

hospital." ("Segredos e mentiras", p. 24) / 

III) " Ela me botou para trabalhar com 11 

anos e me obrigava a dar o dinheiro para 

ela." ("Decisão", p. 32) 

35) Favorecimento crescente do pronome 

A GENTE para se referir à 1a pessoa do 

plural. 

"Andando de bicicleta pela cidade a 

gente tem uma boa ideia do mundo." ("O 

ciclista", p. 60) 

36) Uso da forma HÁ (presente do verbo 

HAVER) no relato de eventos passados, 

sem correlação temporal com os demais 

verbos do enunciado. 

"Eu precisava saber mais sobre o suicídio 

do meu pai, que ocorrera há trinta 

anos, quando eu tinha 11." ("Segredos e 

mentiras", p. 18) 

38) Construções ergativas, em que o 

objeto ocupa o lugar sintático do sujeito. 

"Vou andando, e as lojas fecham as 

portas de aço, se defendendo da alma 

penada que passa em frente." ("Amor", p. 

30) 

40) Eliminação da voz média, com o 

desaparecimento do pronome SE quando 

não indica reflexividade verdadeira. 

I) "Saio para a rua. Sento numa casa que 

vende empadas." ("Amor", p. 30) / II) 

"Bem, vou deitar. O pesadelo está me 

esperando." ("Crianças e velhos", p. 150) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No escuro, ocorreu à rainha que, quando morresse, ela só existiria nas 

lembranças do povo. Ela que nunca havia sido submetida a ninguém estaria 
então no mesmo nível de todo mundo. A leitura não podia mudar isso, mas a 

escrita podia. 

Se perguntassem se a leitura havia enriquecido sua vida, ela teria de responder 

que sim, sem dúvida, acrescentando porém, com igual certeza, que havia ao 

mesmo tempo sugado de sua vida todo propósito. Um dia, ela havia sido uma 

mulher determinada e segura que sabia onde estava seu dever e decidida a 

cumpri-lo enquanto pudesse. Agora, com muita frequência, a rainha tinha suas 

dúvidas. Ler não era agir, o problema sempre fora esse. E por velha que 

estivesse, ainda era ativa. 

Acendeu a luz de novo, pegou o caderno e escreveu: “Você não põe sua vida 

nos seus livros. Você a encontra neles.” 

E dormiu.135 

 

Este é um excerto do livro Uma real leitora, de Alan Bennett. O romance narra a 

história de uma rainha que começa a questionar a própria existência – e a vida como um 

todo – à medida que adquire um novo hábito: o da leitura fruitiva. Isso tem início um 

tanto por acaso, consequência de uma atitude que a soberana não escolhera tomar, que 

não desejara, a princípio, mas que fora um reflexo, quase, de seu senso de dever, uma 

imposição de sua condição de rainha: quando, inadvertidamente, se vê diante de uma 

biblioteca itinerante, ela se sente constrangida a escolher uma obra. Afinal, tudo deve 

servir a um propósito – e o de uma biblioteca é emprestar livros.  

É de deveres, acima de tudo, a vida dos soberanos. Deveres que não são sinônimos 

de “obrigações” (muito ao contrário, pois que um soberano obriga, mas nunca é obrigado 

a nada), mas que significam “estar todo o tempo a serviço” de algo que é ainda muito 

maior que a própria vida, os desejos individuais, ou as escolhas pessoais. Longe do que 

uma análise superficial de uma vida “majestosa”, de luxo e poder, possa deixar 

transparecer, esse tipo de sentido existencial é potencialmente mais escravizador que 

libertador: o dever pode se transformar na maior de todas as subjugações – a que não 

permite ao ser humano ser ele mesmo, e autodescobrir-se, e “construir-se” de forma 

perene e livre de amarras internas e/ou externas, sejam de que ordem forem. 

No livro, o que se dá é que aquele acontecimento fortuito acaba por aproximar a 

rainha de sua humanidade – e da humanidade dos demais, todos “os outros”. Ao distanciá-

la do condicionamento, do impulso que a motivava no dever, acerca-a, aos poucos, das 

reflexões que a permitem perceber-se não completamente apreensível. Uma pessoa que, 

aparentemente, tinha tudo o que pudesse desejar, percebe-se refletindo sobre aspectos 

                                                             
135 BENNETT, Alan. Uma real leitora. Rio de Janeiro: Record, 2008. 
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simples da própria existência e tendo, então, de aprender a entender seus desejos e a 

inspirar sentido na própria alma. Sentido – porque essa é a questão da vida e dos seres. 

E não estamos, aqui, destacando essencialismos. Contudo, parece-nos possível 

perceber, na história de uma leitora que pertence à realeza, uma metáfora para a questão 

existencial do indivíduo de todos os tempos – o que quer que isso signifique no todo e 

nos fragmentos do mundo, em termos de culturas, lugares, entre-lugares,136 psiques, 

valorações e questionamentos de um ser humano que muitas vezes se afasta de si mesmo 

à medida que se aproxima, superficialmente, de tudo e de todos – e isso cada vez mais, 

nos dias atuais. 

Pois que o mundo cibernético permite que se ampliem tanto a visibilidade quanto 

a invisibilidade – pela constituição de uma imagem/representação simplificada ou falsa – 

de nossas características e capacidades valorativas – qualidades ou defeitos, virtudes ou 

vícios –, assim como as condições e as oportunidades de pô-las em ação, para o que for. 

Sim, os seres humanos somos metáfora e metonímia, mas não apenas isso. Uma vez que 

a razão, ao contrário do instinto, é duvidosa, incerta, a mente racional nos possibilita 

mudar, agir para o “bem” e para o “mal”, rever conceitos, atitudes, caminhos, e atualizar 

escolhas e modos de pensar – ser um e ser diferente, outro. E a despeito desses “locais 

movediços” nos quais a razão humana nos coloca, será sempre por meio do conhecimento 

– científico, racional, duvidador, duvidável e duvidoso – que, em todas as épocas da 

humanidade, poderemos nos assumir “superiores” na natureza, especiais, capazes da 

criatividade produtiva, da criação de cultura. 

Nesse sentido, a rainha da história, o “sumo dever” encarnado em palavras, 

oferece condições de ser “lida” como o indivíduo potencializador das questões que são 

de todos nós – seres ao mesmo tempo “comuns” e singulares. Ela é esse “caldo de cultura” 

riquíssimo que maximiza e escancara a realidade, o estado e o local que é de todos os 

seres, em maior ou menor medida. E se é incontestável que, historicamente, aprendemos 

com o que está ao nosso redor (pessoas e coisas), a leitura – muitas vezes mais que o 

efetivo convívio – pode ser a principal “leitura do outro e do mundo”. Porque, despidas 

dos artifícios ou das urgências impostos ou necessários à vida em sociedade (certa 

“polidez” unicamente “educada”, certa necessidade de uma postura politicamente correta, 

por exemplo), quase sempre as vozes que se leem refletem almas desejosas de 

conhecerem-se e de se fazerem conhecer, e é na empatia provocada pelo 

                                                             
136 Ler, sobre essa questão, BHABHA, Homi, K. O local da cultura. Editora UFMG, 2013.  
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autoconhecimento que nos fazemos capazes de amar o outro, o diferente, seja na língua, 

seja na política, seja na religião, seja nos costumes e na maneira de ser.  

A leitura abre caminhos para o conhecimento de nossos “inimigos” internos e 

externos, a partir da oportunidade, que muito frequentemente se apresenta, de vê-los 

humanizados em suas fraquezas e seguranças, em seus acertos e enganos. Então, despidos 

de suas “vestes reais” – o orgulho, a soberba, a insegurança, a timidez, a ignorância... –, 

é possível que julguemos tais “inimigos” ou “desafetos” merecedores de novos juízos de 

valor. De fato, as palavras lidas e escritas, escritas e lidas, perpetuam os saberes, as 

opiniões, os sentimentos, as experiências, para nossa percepção e fruição no espaço-

tempo exato em que estejamos preparados para recebê-los e valorizá-los – e sempre de 

novo, um outro sentido. Porque nos permitem sempre novas “chances”.  

Do que foi dito, resta-nos esperar ativamente que o espaço e o tempo do outro 

sejam, cada vez mais, o espaço e o tempo de conhecer o outro, de abraçar a riqueza e a 

alegria do diferente, de abrir-se ao aprendizado e ao reconhecimento, de perceber os 

estereótipos construídos pelas representações humanas – também, sempre, construções, 

escolhas/lugares teóricas/os e políticas/os – e compreender, assim, os desejos e os 

repúdios que formam nossos mundos e nossas realidades instáveis. Esperar ativamente é 

trabalhar sempre, guardando a crença no ser humano e na sua não fixidez. E sobretudo 

trabalhar para que a família e a escola, inicialmente – e toda a humanidade, depois –, 

constituam-se como uma só comunidade de prática (ECKERT, 2012) comungante do 

único valor do qual não se pode prescindir: o respeito a todos e a cada um dos valores, 

ideias e ideais vários do mundo. 

Assim como as obras examinadas neste trabalho provam nossa pluralidade 

linguística e a relatividade de conceitos tais como “norma”, “estigma” (em “variantes 

estigmatizadas”), “estereótipo” e “padrão”, a depender do contexto, da sincronia e da 

diacronia, isto é, e do espaço-tempo em que se fala/lê, para tudo o mais na vida dos seres 

humanos são fundamentais a relativização e a empatia. Portanto, faz-se essencial a 

identificação dos seres – e ainda mais das crianças – com os conhecimentos que lhes são 

passados  por meio da(s) “língua(s)” que usam para se expressar, aprender e crescer como 

indivíduos. Porque o conhecimento tem de fazer sentido – na realidade do mundo, nos 

locais em que a vida se desdobra, nos desvios em que os saberes se apresentam e os 

sabores se fazem sentir.  

VI 

 Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza 

das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao Padre Ezequiel, um meu 
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Preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. -

Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o Padre me disse. Ele fez 

um limpamento em meus receios. O Padre falou ainda: Manoel, isso não é 

doença, pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por 

nadas... E se riu. Você não é de bugre? - ele continuou. Que sim, eu respondi. 

Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas - Pois é nos desvios 

que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros. Há que apenas 

saber errar bem o seu idioma. Esse Padre Ezequiel foi o meu primeiro professor 

de agramática. (Manuel de Barros, em O livro das ignorãças, 3ª parte, “Mundo 
pequeno”, livro digital) 

 

E que jamais arrefeça nossa esperança no tempo em que com o ensino se dará 

desta forma: “quem o receba o recolha como um dom inestimável, mas nunca como uma 

obrigação penosa.” (EINSTEIN, Albert. Como vejo o mundo, 2011, p. 32.) Mas que a 

esperança se converta em realidade. 
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