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ENTREVISTA

Marcos Bagno

‘A educação tem grandes nós há 500 anos’
Autor da ‘Gramática pedagógica do português brasileiro’, linguista critica a formação de docentes no Brasil

MARCOS BAGNO defende nova ortografia e acredita que o Brasil é hoje o “carro-chefe da língua portuguesa”

Divulgação

Professor do Instituto de
Letras da Universidade
de Brasília e conhecido

pelo ensaio “Preconceito linguístico” (1999), o linguista
Marcos Bagno é um crítico da forma como o português
é tradicionalmente abordado nas salas de aula brasi-
leiras — e também fora delas. Nas 1.056 páginas da re-
cém-lançada “Gramática pedagógica do português bra-
sileiro” (Parábola Editorial), Bagno reúne as principais

teses que vem defendendo nas últimas décadas, como
a valorização das variações linguísticas do idioma e a
aceitação de regras já consagradas pelo uso, mas ainda
não incluídas nos livros escolares. “Não há por que ne-
gar legitimidade ao que já está legitimado por todos os
falantes, inclusive pelos urbanos e altamente letrados”,
afirma. No ano passado, o linguista saiu em defesa do
livro “Por uma vida melhor”, de Heloísa Ramos, que
causou polêmica ao usar frases como “nós pega o pei-

xe” para exemplificar a língua falada. Em entrevista por
telefone, Bagno explica o conceito de “norma urbana
culta real”, uma alternativa pedagógica à “norma pa-
drão clássica” que, segundo ele, poderia ajudar a re-
duzir os índices de analfabetismo funcional no país. O
linguista argumenta ainda que sua gramática, destina-
da especificamente a professores, é ainda uma reação
às graves lacunas na formação de docentes no Brasil,
que aponta como “o grande nó da nossa educação”.

Guilherme Freitas
guilherme.freitas@oglobo.com.br

O GLOBO: Um dos pontos cen-
trais da sua gramática é a pro-
posta de que o ensino do idio-
ma nas escolas seja feito a par-
tir da “norma urbana culta real”
e não da “norma padrão clássi-
ca”. O que constitui a “norma
urbana culta” brasileira?
MARCOS BAGNO: A norma pa-
drão clássica se baseia exclusi-
vamente no uso literário, e mes-
mo assim num uso literário mui-
to restrito, numa literatura con-
sagrada e tradicional que os gra-
máticos consideram válida para
entrar em seu trabalho. As gra-
máticas de uso tentam primeiro
estabelecer um corpus, um ma-
terial exemplar da língua viva fa-
lada e escrita. Quando falamos
da norma urbana culta brasileira
contemporânea, temos um acer-
vo com mais de cinco mil horas
de gravação de língua falada,
que serve de base para traba-
lhos feitos nos últimos 30 ou 40
anos. Em vez de especular como
falava Eça de Queirós, verifica-
mos como são as construções
das frases do português brasilei-
ro contemporâneo. Podemos fa-
zer o mesmo com a língua escri-
ta. Nessa gramática me vali tam-
bém de textos de jornal, revis-
tas, artigos acadêmicos, produ-
ção escrita literária e não literá-
ria. O material mostra que existe
um português brasileiro escrito
culto, bastante homogêneo no
país todo, mas bem diferente da
norma padrão que continua sen-
do veiculada nas escolas pelas
gramáticas normativas.

● Você classifica o “português
brasileiro contemporâneo”
não como uma variação do
português europeu, mas sim
uma “língua plena e autôno-
ma” dentro do grande grupo
idiomático “portugalego”.
Quais são as especificidades
do português brasileiro que
justificam essa autonomia?

É preciso definir a concepção
de língua com que estamos tra-
balhando. Se incluirmos na lín-
gua todas as questões cultu-
rais, os valores sociais e políti-
cos, é evidente que cada país
tem sua língua própria. Mas
mesmo se não ampliarmos tan-
to o conceito, e pensarmos nele
apenas em termo de estrutura
linguística, o português brasi-
leiro já difere muito do euro-

peu, tanto na fonética quando
na gramática e na sintática. Em-
bora sejam línguas muito próxi-
mas, elas já têm distinções su-
ficientes para que as chame-
mos de línguas diferentes.

● Diante dessas especificida-
des do português brasileiro, co-
mo você avalia o acordo orto-
gráfico, que passa a valer em
definitivo no ano que vem?

Sou a favor do acordo, por
questões mais políticas do que
linguísticas. A dupla grafia, bra-
sileira e portuguesa, impedia
muita coisa, como a difusão in-
ternacional da língua. E o acor-

do representa um passo adiante
no reconhecimento de que o
Brasil é hoje o carro-chefe da lín-
gua portuguesa. Os portugueses
reclamam que ele promove um
abrasileiramento da língua, mas
isso reflete a posição mais des-
tacada que o Brasil ocupa hoje
no cenário internacional. Além
disso, somos 200 milhões, quase
90% dos falantes de português
no mundo. É importante escla-
recer que o acordo não promo-
ve uma unificação da língua. Ele
unifica a ortografia, para facilitar
a comunicação e a divulgação
da língua. Mas não existe uma
ortografia capaz de dar conta de

todas as variantes faladas da lín-
gua, sequer no Brasil. Se fôsse-
mos escrever “titia” à moda ca-
rioca, usaríamos “ch”.

● Você define sua gramática
como “propositiva”, porque
ela sugere a adoção de regras
que, embora não previstas
nas gramáticas normativas, já
estão em uso no Brasil. Quais
são essas regras e por que de-
vem ser adotadas?

Um caso clássico é o das re-
gências verbais. As gramáticas
normativas insistem que o ver-
bo “assistir”, por exemplo, tem
que ser acompanhado pela pre-

posição “a”, mas sabemos que
no Brasil, na prática, isso não se
aplica. Então, propomos que as
duas regras possam conviver.
Outro exemplo é o uso dos pro-
nomes oblíquos. O pronome
“lhe”, que as gramáticas dizem
que é sempre objeto indireto,
nós usamos há muito tempo no
Brasil como objeto direto. Há
inúmeros exemplos como esses,
de usos da língua que já estão
registrados até mesmo na litera-
tura, pelo menos desde o mo-
dernismo, que já tem 90 anos.
Mesmo assim, eles continuam
sendo criticados, não tanto por
gramáticos normativos, mas por
pessoas que aparecem na mídia
tentando vender uma ideia mui-
to obsoleta do que é o portu-
guês correto.

● Seu livro é dirigido não aos
estudantes, mas aos professo-
res, que, você afirma, preci-
sam conhecer “muito bem” a
gramática tradicional. Quais
são as maiores lacunas na for-
mação dos professores brasi-
leiros hoje?

A organização dos currículos
das faculdades de Letras é muito
obsoleta. Não se prepara o pro-
fessor para analisar livros didá-
ticos, para saber quais são os
critérios adotados pelo MEC,
nem para ler os documentos ofi-
ciais que embasam diretrizes go-
vernamentais e parâmetros cur-
riculares. Também se gasta mui-
to tempo com determinadas dis-
ciplinas teóricas que, por mais
que sejam interessantes, não
contribuem diretamente para a
formação dos professores. Os
cursos de Letras parecem ter a
ilusão de que vão formar gran-
des escritores, quando sua voca-
ção natural é a formação de pro-
fessores. Falta o conhecimento
da história da língua, porque só
ela permite ver que o que já foi
considerado erro, foi incorpora-
do ao vocabulário e hoje é ple-
namente aceito pela sociedade.

● E quais são as lacunas no
ensino da língua em sala de
aula, na sua opinião?

O ensino tradicional trata a
língua como algo exterior, como
se ela não pertencesse ao falan-
te. As diretrizes educacionais no
Brasil até que são bem avança-
das, priorizando, antes de mais
nada, a leitura e a escrita. Mas
muitas escolas ainda insistem
em botar os alunos para anali-

sar frases e decorar nomencla-
turas que não têm relação com a
língua na qual eles leem e escre-
vem. Em vez de alfabetizar mal
uma criança e depois partir para
o ensino de regras complicadas,
precisamos fazer a criança ler e
escrever da maneira mais inten-
sa possível. Para redigir e com-
preender um texto, ninguém
precisa saber o que é uma ora-
ção subordinada substantiva
objetiva direta reduzida de infi-
nitivo. Esse foco em leitura e es-
crita, o que chamamos de “letra-
mento”, é um conceito muito
importante na educação atual.
Outro conceito importante é o
de “gênero textual”. A língua não
se manifesta apenas como lite-
ratura, como querem os tradi-
cionalistas, mas como uma mul-
tiplicidade de usos na vida so-
cial. A pessoa tem que saber re-
conhecer as convenções de um
editorial de jornal, de um artigo,
de um mapa, e, claro, também
de um texto literário. A ideia é
trazer para a sala de aula o má-
ximo possível de usos da língua
para que o aluno aprenda que
existem regras mais adequadas
para alguns gêneros e regras
mais adequadas para outros.

● Você argumenta que um en-
sino da língua com ênfase na
“norma urbana culta” pode
ajudar a reduzir o índice de
analfabetismo funcional no
Brasil, que hoje chega a 75%
das pessoas 14 a 65 anos. Co-
mo lidar com esse problema?

Isso também passa pela for-
mação dos professores. Infeliz-
mente, temos um professorado,
sobretudo no ensino fundamen-
tal, muito deficiente. Fiz um le-
vantamento de textos escritos
por professores de português, e
as conclusões são catastróficas,
com incoerências, erros de orto-
grafia e sintaxe, tudo isso. O
grande nó da nossa educação é
a formação dos professores.
Mas para desfazer esse nó é pre-
ciso tornar a profissão interes-
sante para pessoas inteligentes,
cultas e que gostam de estudar.
O exemplo clássico é a Finlân-
dia, onde uma pessoa que come-
ça a se destacar na universidade
é imediatamente recrutada para
trabalhar em escolas, com bom
salário e todos os incentivos. A
educação brasileira tem gran-
des nós há 500 anos. Eles vêm
sendo desfeitos aos poucos,
mas ainda falta muita coisa. ■
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Cães heróis, de Mario Bellatin.
Tradução de Joca Wolff. Editora
Cosac Naify, 128 pgs. R$ 37

Vinícius Jatobá

M ario Bellatin é um dos
autores mais interes-
santes da nova litera-
tura latino-america-

na. O chileno Roberto Bolaño
hoje nubla a visibilidade de no-
vos nomes e obras do continen-
te, mas torna-se claro, depois de
uma especulação sobre valores
literários recentes, que hoje
existe uma geração latino-ame-
ricana menos preocupada com
a busca de romances totalizan-
tes, programa obrigatório ao
longo das décadas de 1950-70.
Apesar dessas macronarrativas
ainda existirem — como em “A
testemunha”, de Juan Villoro, ou
“O passado”, de Alan Pauls —, a

poética hoje fluente parece de-
correr de pesquisas formais que
avançam para o fragmento e pa-
ra a concisão. Ensaios narrati-
vos (Pitol), relatos tangenciais
(Zambra), roman-
ces-resumo (Kohan,
Barrera Tyszka), an-
tirromances (Rey
Rosa), uma nova li-
teratura mais inte-
ressada em destilar
e concentrar expe-
riências. Os dois li-
vros de Bellatin pu-
blicados no Brasil
confirmam essa ten-
dência.

O primeiro, “Flo-
res”, é um livro de relatos excep-
cional. Partindo de nomes de
flores, Bellatin constrói narrati-
vas breves que traçam perfis de
personagens falhados e tortura-
dos, concentrando o essencial

para a compreensão de dramas
complexos de doença, solidão,
alcoolismo. O tema do livro é o
corpo: as mudanças que a doen-
ça e a aflição causam no corpo,

o desejo de saúde
do corpo, de novos
usos do corpo. O
contraste desejado
é claro: os nomes
das flores sugerem
uma beleza e uma
leveza que os rela-
tos não possuem —
o cientista, a poeta,
o escritor, todos
acomet idos por
uma subtração físi-
ca, concreta, um ris-

co constante de deformação
que lhes inspiram desejos de
saúde e mudança.

A novela “Cães heróis” é um
exercício formal ainda mais
evasivo: se publicado de forma

convencional, não teria mais de
20 páginas. Bellatin — que par-
ticipará da 1a- Bienal Brasil do
Livro e da Leitura, em Brasília,
entre os dias 14 e 23 de abril —
aposta na velocidade, na verti-
gem, na acumulação inespera-
da: vai da cabeça do homem
para a descrição do pensamen-
to das companheiras do sujeito
inválido, e depois ao estado de
alerta de um de seus cães e à
execução de uma ordem dada
ao treinador dos cães.

Uma das chaves de leitura do
livro é o subtítulo: “Tratado so-
bre o futuro da América Latina”.
O relato apenas se ocupa de
descrever a sobrevivência de
um clã, seus pequenos hábitos e
rituais, suas rotinas repetitivas,
e os exercícios de tirania do ho-
mem imóvel. Ao mesmo tempo
desconstrução irônica do proje-
to de romance totalizante, que

Retrato breve e vertiginoso da América Latina
Sem sociologia ou descrição de processos políticos, novela de Mario Bellatin é um negativo da típica narrativa da região

desejava pensar a América Lati-
na, e aposta em um personagem
alienado destituído de preocu-
pação social, “Cães heróis” é co-
mo um negativo da típica narra-
tiva latino-americana: não tem
sociologia, não descreve proces-
sos políticos, não sugere que a
história individual que traça é
um retrato da sociedade. É uma
negação, uma antinarrativa, um
relato frustrante que desestabi-
liza o lugar de leitura regular da
tradição latino-americana.

Bellatin está longe de ser ori-
ginal. Seus microrrelatos encon-
tram parentesco tanto em escri-
tores como Augusto Monterro-
so, Julio Ramón Ribeyro e Hebe
Uhart, assim como nos almana-
ques-narrativos de Borges. A
poética de seus romances reco-
bra muito dos notáveis últimos
relatos de Beckett, obras-pri-
mas da concisão, e seu desejo

experimental tem bases em
uma tradição que vai de Kis a
Barth, de Bathelme a Perec. Mas
é curioso como Bellatin aponta
mais para uma novidade narra-
tiva do que autores como Bola-
ño. Apesar de toda energia e pu-
jança, os romances de Bolaño
pagam seus tributos aos univer-
sos de Fuentes, García Márquez
e Donoso. Ainda transitam den-
tro de uma estética totalizante
em “Os detetives selvagens” e
“2666”. E, principalmente, em
um autor tão fascinado pela vi-
da de poetas, é curiosa a ausên-
cia de poesia em seus roman-
ces. Os livros de Bellatin são
mais como colagens poéticas,
que fundam um fecundo univer-
so inconfundível e peculiar. ■

VINÍCIUS JATOBÁ é jornalista e
mestre em Estudos de Literatura
(PUC-Rio)
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 mar. 2012, Prosa & Verso, p. 3.




