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F
alamos no Campus das Lagoas, da Uni-

versidade de Vigo, co profesor Marcos

Bagno, que acaba de dar un curso de

doutoramento interuniversitario e un seminario no

Instituto da Lingua Galega da USC. O intelectual

brasileiro, docente na Universidade de Brasilia, é

autor dunha obra ampla e variada, desde o ámbito

literario (poesía, pero sobre todo narrativa, espe-

cialmente infanto-xuvenil), pasando pola tra-

dución, ata a esfera académica, onde salienta o seu

traballo nos eidos da sociolingüística, que é o que

nos vai ocupar nesta entrevista. As súas obras, de

carácter crítico e divulgativo (A língua de Eulália.

Novela sociolingüística, O preconceito lingüístico,

Lingüística da norma, A norma oculta), foron

merecentes dunha acollida extraordinaria no seu

país, como testemuñan as tiraxes e o número de

edicións (ata 40!) dalgún título. 

Esta acollida, non exenta de polémica, teste-

muña a fondura dos problemas sociolingüísticos

(inseparables dos político-culturais, e en particu-

lar, educativos) do ‘xigante americano’. A entre-

vista vira arredor dos temas reco rrentes na súa

obra, coma tal: a variación e a norma lingüística,

o impacto que esta cuestión ten sobre o ensino da

lingua, os prexuízos lingüísticos, os problemas aso-

ciados de integración e discriminación social, a

identidade brasileira, o futuro do brasileiro e o

portugués...

H E N R I Q U E M O N T E A G U D O

F O T O G R A F Í A :  P A C O V I L A B A R R O S
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Para situar o lector, partiremos
dunha perspectiva histórica.
Cales son os aspectos da histo-
ria lingüística do Brasil que
serían máis relevantes á hora
de entender a problemática
actual?
Na historia do Brasil as cuestións
lingüísticas sempre fo ron moi
importantes. Existen conflitos
lingüísticos na nosa his toria que,
infelizmente, a historiografía ofi-
cial adoita ocultar, como se a
chegada dos portugueses ao Bra-
sil representase unha instalación
tranquila da lingua portuguesa
no noso país, cando sabemos
que en realidade non foi así.
Sobre todo porque nos primeiros
séculos da colonización, a lingua
máis falada no Brasil era unha
lingua de orixe tupí chamada
“lingua xeral” que foi incluso
utilizada polos xesuítas na cate-
quese dos indios. Durante case
trescentos anos o portugués no
Brasil foi lingua minoritaria, só
falaban o portugués os membros
das clases dirixentes, mesmo os
fillos dos portugueses nacidos no
Brasil adoitaban falar a “lingua
xeral” ou, na designación indíxe-
na, nheengatu (‘a lingua bonita’).
Hai que ter en conta que a
poboación era de base mestiza,
porque por vía da regra os portu-
gueses ían solteiros e casaban
coas indias; os fillos deses matri-
monios aprendían a lingua das
nais, que era a lingua indíxena.
O portugués ían aprendelo á
escola os fillos dalgúns portugue-
ses acomodados, mais a poboa-
ción en xeral falaba a lingua tupí,
ben como lingua propia ben
como lingua de relación. 
No século XVIII o marqués de
Pombal, primeiro ministro por-
tugués, expulsou os xesuítas do

Brasil e ao mesmo tempo pro-
mulgou unha lei prohibindo o
uso de calquera lingua que non
fose o portugués. A partir da
chamada Lei do Directório dos
Indios de 1757 comeza un pro-
ceso de abandono da lingua
indíxena a favor do portugués.
Antes desa Lei, a lingua máis
común de comunicación xeral
no Brasil era a “lingua xeral”.
Por tanto, a implantación da
lingua portuguesa no Brasil é
relativamente tardía.

Poderiamos dicir que esta “lin-
gua xeral” foi, dalgunha manei-
ra, o resultado dun proceso de
normalización realizado polos
misoneiros xesuítas?
A maioría dos idiomas falados
na beiramar atlántica brasileira
ao inicio da colonización eran
moi próximos entre si, pois per-
tencían á familia tupí-guaraní.
Os xesuítas crearon unha espe-
cie de koiné, unha lingua
común que puidese servir de
modelo para as distintas varie-
dades do tupí: codificaron unha
ortografía específica, elaboraron
unha descrición gramatical,
manuais de aprendizaxe, etc.
A primeira obra gramatical
redactada no Brasil foi realizada
polo padre José de Anchieta: é a
Gramática da lingua máis usada
na costa do Brasil, isto é, a lingua
tupí. Esta “lingua xeral” é, xa
que logo, unha creación dos
padres xesuítas para poderen
catequizar os indios, pero co
tempo tornouse nunha especie
de lingua franca para a comu-
nicación entre falantes de dis-
tintos idiomas, e finalmente,
chegou a converterse na lingua
materna de moitos brasileiros.
Ao inicio do século XX aínda

existían persoas no estado de
São Paulo que falaban o nheen-
gatu. Hoxe no Brasil existen
falantes desta “lingua xeral”,
mais poucos e moi illados, na
floresta amazónica.

Cando comeza o fenómeno do
escravismo no Brasil?
A finais do século XVI. Os por-
tugueses tentaron escravizar as
poboacións indíxenas mais non
o conseguiron; os indios rebelá-
ronse, non se someteron ao tra-
ballo de escravos e por esta
razón moitos deles foron exter-
minados. Houbo un gran xe -
nocidio na historia brasileira.
Daquela comeza a importación
de escravos africanos, principal-
mente co comezo do “ciclo do
azucre” no nordeste brasileiro,
no século XVII. Ao longo de
case trescentos anos o Brasil
importou arredor de 18 millóns
de africanos que forman parte
da nosa cultura e que achegaron
un contributo moi importante á
cultura brasileira. 

Cal e o impacto deste fenóme-
no de escravismo dos negros
africanos no eido propiamente
lingüístico?
É unha cuestión bastante polé-
mica na lingüística brasileira.
Algúns lingüistas sosteñen que
houbo un período de criouliza-
ción do portugués, outros soste-
ñen que non, sobre todo porque
había unha práctica sistemática
dos portugueses consistente en
xebrar os negros africanos que
falasen as mesmas linguas e
vendelos logo en lotes separa-
dos para que non houbese posi-
bilidade de solidariedade, de
comunicación entre eles. Eses
escravos estaban obrigados a
aprender o portugués para
poderen comunicarse. Coida-
mos que se houbese un crioulo
de base portuguesa, existirían
vestixios desa lingua que non
atopamos. Mesmo se dá o caso
dalgunhas comunidades negras
que se atopan bastante illadas e
que son o resultado de fugas de

A partir da chamada Lei do Directório dos Indios de

1757 comeza un proceso de abandono da lingua

indíxena a favor do portugués. […] A implantación da

lingua portuguesa no Brasil é relativamente tardía
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país. En xeral, podemos dicir
que o brasileiro está conforma-
do por tres focos: o portugués, o
indíxena e o africano. Mais na
rexión meridional hai unha pre-
senza negra moi escasa e por alí
non había moitos indíxenas ou
os que había foran eliminados,
daquela o sur do Brasil mostra
características europeas predo-
minantes, mesmo na constru-
ción, no aspecto culinario… Ao
longo da costa temos unha gran
populación formada sobre todo
por brancos, negros e mestizos.

Cando comeza a presentarse a
cuestión da lingua portuguesa
no Brasil en termos de portu-
gués brasileiro versus portugués
europeo?
Despois da independencia (1822),
comeza unha discusión en torno
da chamada “lingua brasileira”.
Esta discusión está suscitada
sobre todo polos escritores
románticos que partindo daque-
la ideoloxía romántica de nacio-
nalismo e de valorización dos
asuntos nacionais tentan salien-
tar os aspectos característicos
do portugués falado no Brasil.
Esta é unha primeira fase en
que grandes escritores, princi-
palmente José de Alencar, se
esforzan por defender as caracte-
rísticas do portugués brasileiro e
utilizar estas características nas
súas obras literarias, por iso van

escravos que se internaron nas
terras máis remotas e esas per -
soas que aínda sobreviven nesas
terras, desde hai douscentos ou
trescentos anos, falan un portu-
gués característico das rexións
interiores do Brasil.

Outro fenómeno que algúns
estudosos e historiadores te -
ñen sinalado como moi impor-
tante para entender a cultura
brasileira de hoxe é o feito de
non existiren centros de ensino
superior no Brasil durante o
período colonial. No Brasil, a
metrópole non fundou univer-
sidades nin imprentas.
Existe unha diferenza moi gran-
de entre a colonización portu-
guesa e a colonización española.
Os portugueses, principalmen-
te no caso do Brasil, ían sobre
todo para capturar riquezas e
volver, non había un plano sis-
temático de colonización, de
creación de cidades, de urbani-
zación, o que o diferencia
moito en relación á coloniza-
ción española. De feito, a nosa
primeira institución de ensino
superior (a Facultade de Derei-
to de São Paulo) data de 1827,
por tanto xa despois da inde-
pendencia, xa en pleno século
XIX, mentres que nas colonias
españolas xa comezaran a fun-
darse universidades no século
XVI e ao final do período
colonial existían xa máis de
trinta universidades. A primei-
ra industria de imprenta que
tivemos no Brasil data de
1808, cando a familia real por-
tuguesa foxe das tropas napoleó-
nicas e se refuxia no Brasil e alí
crea diversas institucións: o
Banco do Brasil, que aínda per-
vive, diversas escolas, escolas de
Belas Artes e tamén a chamada
Imprensa Régia. Mesmo así,
para que xurda unha industria
libreira no Brasil hai que agar-
dar ata o século XX.

Por tanto, o proceso de asimila-
ción lingüística cara ao portu-
gués iniciouse tan tarde como

1755 e gañou pulo só a partir
da independencia do Brasil, en
1822. Tendo en conta a proxi-
midade desas dúas datas,
chama a atención o feito de
que finalmente o portugués se
impuxese como lingua practica-
mente única no Brasil. Quizais
o traslado da corte portuguesa
a Rio fose un feito determinan-
te...
Sen dúbida. Na época da chega-
da da familia real a Rio de Janei-
ro, a cidade contaba con catorce
mil habitantes. De súpeto, che-
garon dezaseis mil portugueses
para se instalar na cidade e iso
creou unha serie de problemas.
Mesmo moitas familias brasilei-
ras de Rio de Janeiro tiveron que
deixar as súas casas para que os
membros da corte portuguesa
puidesen ocupalas e, realmente,
este feito constituíu un impacto
grande para a difusión da lingua
portuguesa no Brasil.

Cales son as principais achegas
demográficas posteriores que
constitúen a base da poboación
brasileira, durante os séculos
XIX e XX?
A partir do século XIX comeza
un estímulo á inmigración euro-
pea, sobre todo na rexión sur do
Brasil establécense moitos italia-
nos e alemáns e isto vai crear
nesta rexión unha diferenza cul-
tural con relación ao resto do
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ser moi criticados, acusados de
non saberen escribir, de escribi-
ren mal, etc. Mais esta primeira
onda nacionalista, xa ao final do
século XIX, vai ser esmagada
por unha tentativa da nosa elite
de separarse o máis posible da
maioría da poboación, e aproxi-
marse máis á norma lingüística
do portugués europeo. A partir
de aí comeza a arraizar esta
situación tan característica da
sociolingüística brasileira, que é
a existencia dun padrón idealiza-
do de lingua moi próximo ao
portugués europeo en contraste
co portugués brasileiro coas súas
características propias, sintácti-
cas, fonolóxicas e morfolóxicas.
A partir da metade do século
XIX é cando comeza esa percep-
ción de que nós falamos unha
lingua mais estamos obrigados a
estudar, a aprender e a escribir
noutra lingua que xa ofrece moi-
tas diferenzas con relación á
nosa lingua vernácula.

Como é que esta tendencia a
manter un padrón lingüístico
idealizado, moi ríxido e distan-
te dos usos lingüísticos popu-
lares, e incluso dos das elites
urbanas, convive cun certo
esforzo por manter unha nor-
matividade propia no brasileiro
no terreo ortográfico? Como se
explica o feito de que, malia os
sucesivos intentos, non dese
callado unha norma ortográfica
común luso-brasileira?

xa da poboación, se sumamos os
habitantes de todos os outros
países que teñen o portugués
como lingua oficial non chegan
aos 20 millóns de persoas: este é
o número de residentes da ci -
dade de São Paulo e a sua
área metropolitana. De feito no
mundo o que conta é o portu-
gués brasileiro, moito máis do
que o portugués europeo. 

¿Como vedes en Brasil ese con-
cepto da lusofonía?
Por unha cuestión de política in -
ternacional, Portugal tenta pro-
mover esa noción de Lusofonía,
cargada de resonancias eurocén-
tricas e imperialistas, o mesmo
que Francia coa súa francofonía,
mais aos brasileiros este asunto
nin nos vai nin nos vén. O dis-
curso da Lusofonía a nós resúlta-
nos antipático, soa como unha
tentativa portuguesa de volver a
estreitar lazos coas súas ex-colo-
nias. Entre os intelectuais brasi-
leiros é un tema do que non se
fala nin se pensa moito porque o
Brasil ten unha importancia
económica mundial moito
maior ca Portugal, unha presen-
za no escenario político e econó-
mico internacional moito máis
relevante e daquela a Brasil inte-
résalle moito máis un achega-
mento a outros países (como os
EUA ou as nacións latinoameri-
canas) ca a Portugal. Daquela, a
relación entre Brasil e Portugal é
histórica e afectiva, mais insufi-
ciente para crear ese vencello
capaz de conformar unha comu-
nidade lingüística…

¿Non existen vencellos culturais
fortes entre o Brasil e Portugal?
Por exemplo, ¿non existe un
intercambio de libros ou de profe-
sores universitarios ou de pro-
dutos culturais, audiovisuais,
musicais…?
Non, coido que non. A cuestión
do intercambio de libros é un
pequeno desastre porque no Bra-
sil resulta máis doado conseguir
libros dos EUA ou de Francia
ca libros portugueses. Ignoro cal

A partir de 1945 estableceuse
un sistema ortográfico máis
próximo do brasileiro, mais de
calquera maneira, sempre co
visto e prace da Academia de
Lisboa. En calquera acordo
ortográfico ten sempre que exis-
tir un consenso entre as acade-
mias brasileira e portuguesa.
Actualmente está en proceso
tamén unha nova proposta de
reforma ortográfica para todos
os países de lingua oficial portu-
guesa que, da mesma maneira,
ten que ser establecido de acor-
do con todos os diferentes paí-
ses de fala portuguesa, mais o
que nós temos de característico
referente á ortografía brasileira é
realmente moi pouco relevante
con relación á ortografía portu-
guesa, son moi poucas as dife-
renzas, moi poucos os aspectos
diferenciadores, algúns aspectos da
acentuación…

Unha das características, aínda
que non exclusiva, do ámbito
lingüístico luso-brasileiro é o
feito de que o país que foi
colonia hoxe representa unha
potencia incomparablemente
maior en todas as ordes cá anti-
ga metrópole. Dá impresión de
que os esforzos por manter a
cohesión dese espazo lingüísti-
co proceden máis de Portugal
ca de Brasil.
Sen lugar a dúbidas. Eu penso
que Portugal ten unha necesida-
de de aparecer como cabezaleiro
dese amplo espazo lingüístico,
sobre todo perante a Unión
Europea. No contexto europeo,
Portugal é un país periférico,
cun reducido numero de habi-
tantes e un territorio pequeno;
para conseguir unha proxección
internacional maior apóiase
nesta noción da Lusofonía. Mais
o Brasil cos seus case 190
millóns de falantes de portugués
constitúe, de feito, a inmensa
maioría de falantes desta lingua
no mundo. Aínda esquecendo
que en Angola e Mozambique o
portugués é a lingua vernácula
unicamente dunha estreita fran-
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que os brasileiros e os galegos se
entenden mellor entre si que os
brasileiros e os portugueses ou
que os galegos e os portugueses.

Isto vén incidir no paradoxo que
eu teño sinalado anteriormente.
Dunha banda, ti e outros socio-
lingüistas brasileiros denuncia-
des a vixencia no Brasil dun
padrón de lingua culta forte-
mente lusitanizado, en detri-
mento do vernáculo brasileiro.
Doutra banda, sorprendente-
mente, a vixencia dese padrón
semella non constituír un factor
de cohesión lingüística entre
Portugal e Brasil.
Serve moi pouco nalgunhas
manifestacións escritas máis for-
mais, máis elaboradas, porque
mesmo no uso escrito máis
cotián, como por exemplo na
linguaxe xornalística, xa existe
unha norma brasileira urbana
de xornais que é bastante dife-
rente daquela que se usa en Por-
tugal. En certos campos moi
restrinxidos da lingua escrita

é política da industria editorial
brasileira e portuguesa pois moi-
tas veces existen libros nos que
consta “Proibida a venda no
Brasil” ou “Proibida a venda em
Portugal”, entón as edicións son
restrinxidas para cada país. Para
min esta cuestión é un misterio.
Os brasileiros gozamos dun
moito mellor acceso á produ-
ción bibliográfica doutros países,
mesmo de España ou de Italia,
por exemplo, ca á propia produ-
ción de Portugal. Por caso, as
obras de José Saramago son
publicadas no Brasil por unha
editora brasileira con ortografía
portuguesa por esixencia expresa
do propio autor. En xeral, os
escritores portugueses piden ás
editoras brasileiras lles manteñan
a grafía característica do portu-
gués europeo. Talvez non fose
necesario, talvez puidésemos
comprar os libros producidos en
Portugal, mais existe esa cuestión
comercial no eido dos libros que
dificulta o acceso. No caso dou-
tro tipo de produtos, por exem-
plo os produtos audiovisuais, o
que ocorre é que existe unha
exportación brasileira moito
máis forte. Brasil ten unha pro-
dución de DVD e de series de
televisión moito máis intensa, e
nós vendemos isto aos portugue-
ses. No Brasil non é normal que
se pase un filme portugués nos
nosos cines, nin tampouco pro-
gramas de televisión.
Eu coido que isto se debe en
boa parte á barreira lingüística.
Aos brasileiros resúltanos moi
difícil entender o portugués
estándar europeo. É moi co -
mún entre nós escoitar que un
brasileiro entende moito máis
doadamente o español ca o por-
tugués europeo e os filmes por-
tugueses que se exhiben en
Brasil son todos con subtítulos,
para que facilitarlle a compre-
sión ao espectador brasileiro.
Porque existe xa unha distancia
moi grande entre a fonoloxía
portuguesa e a brasileira e iso
esixe un grande esforzo por
parte dos brasileiros. Semella

máis formal podiamos atopar
aínda algunha posibilidade de
unidade entre as dúas modali-
dades da lingua, mais nos
outros aspectos do uso xa están
moi distantes.

Como ves ti isto cara ao futuro?
Predís un proceso de diverxen-
cia imparable ou os factores de
cohesión serán dabondo fortes? 
Coido que é un proceso que vén
ocorrendo ao longo da historia
coas linguas. Conforme se esten-
den por territorios máis amplos
e distantes, as linguas tenden a
diversificarse máis. Así, remon-
tándonos ao pasado, temos o
galego, do cal saíron varios idio-
mas, e antes o latín, de onde
proceden diferentes linguas
románicas, ou indo aínda máis
cara atrás, o indoeuropeo... Así,
no futuro teremos unha familia,
da que aínda non coñecemos o
nome, que agrupará o galego,
o portugués europeo, o portu-
gués brasileiro, os crioulos naci-
dos do portugués…
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dicir misa, pero non habería
máis que dicir. A historia dos
pobos e das sociedades ofréce-
nos moitos exemplos de linguas
que son a mesma mais que
teñen nomes diferentes por
cuestións políticas, ideolóxicas
ou relixiosas. É o caso do malaio
e do indonesio, que reciben
denominacións diferentes por
cuestións políticas, o dinamar-
qués e o noruegués, o valencia-
no e o catalán, o neerlandés e o
flamengo… 
No caso do Brasil, principal-
mente na mocidade brasileira,
existe unha tendencia a renegar
do nome de “portugués” e a
dicir que se fala “brasileiro”,
sobre todo despois da publica-
ción dalgunha das miñas obras
que causan polémica no Brasil.
Recibo moitas mensaxes de per-
soas que din que debemos cha-
mar á nosa lingua “brasileiro”,
que debemos deixar aos portu-
gueses estar alá… cousas así.
Parece que hai unha demanda
por unha cuestión de identida-
de, unha reivindicación cada
vez máis vigorosa a prol do
nome de “lingua brasileira”. Ao
meu parecer, nun futuro non
moi remoto ficará só o nome
“brasileiro”, a lingua dos brasi-
leiros, a lingua brasileira.

E isto lévanos a referirnos ao
teu labor como publicista, que
te ergueu como “portaestan-
darte” dunha certa posición.
Cales son as ideas básicas que
están debaixo do teu traballo
científico e divulgativo?
Esa é palabra máis importante,
en efecto, a cuestión da divulga-
ción. Eu nunca pensei en facer
moita novidade, a novidade está
en levar as ideas que se produ-
cen na academia a un público
máis amplo, sobre todo cara ao
profesorado de linguas nas esco-
las, que se sente moi perdido
entre a vontade de ensinar aqui-
lo que verdadeiramente é a lin-
gua e a obriga de ensinar unha
lingua idealizada que, moitas
veces, nin o propio profesorado

Sen lugar a dúbidas. A isto hai
que sumar tamén un traballo
moi activo e militante dos lin-
güistas brasileiros. Brasil conta
xa con dúas ou tres xeracións de
lingüistas que están estudando a
nosa lingua, describindo a lin-
gua, amosando de que maneira
ela xa ten características propias,
defendendo unha democratiza-
ción da nosa norma e postulan-
do unha renovación da cultura
lingüística do país que arre -
cunche definitivamente vellos
prexuízos profundamente discri-
minatorios. Da mesma maneira,
aínda existe unha xeración
adherida ao cultivo da norma
máis tradicional, pero penso
que cando as xeracións comecen
a se substituír, o cultivo do por-
tugués literario máis preso a
modelos antigos quedará defini-
tivamente obsoleto. 

Os nomes das linguas ás veces
son emblemáticos, e por iso
constitúen campos de batallas
ideolóxicas. Denominacións co -
mo “portugués do Brasil”, “por-
tugués brasileiro”, “brasileiro”:
cada unha destas etiquetas sig-
nifica algo distinto?
Xaora. O nome que se dá a unha
lingua ten que ver moito coa
dinámica ideolóxica que circula
na sociedade en torno ás cues-
tións lingüísticas. No Brasil
comezouse a falar de “portugués
do Brasil”, os lingüistas brasileiros
veñen insistindo na denomina-
ción de “portugués brasileiro”.
Evidentemente, nós sabemos
que a denominación dunha lin-
gua non depende dos lingüistas,
é unha cuestión moito máis
política que de calquera outra
índole. Se por algunha razón o
goberno brasileiro decidise que
a lingua se chamase “lingua bra-
sileira”, os lingüistas poderán

Ese momento de ruptura sen
retorno coincidirá co momento
en que a lingua popular falada
no Brasil (o vernáculo brasilei-
ro, como vós lle chamades)
eclosione de vez e se converta
na base da lingua culta do Bra-
sil?
Nese aspecto coido que xa esta-
mos avanzando, aos poucos, mais
imparablemente. Moitos usos
correntes na lingua falada que hai
vinte ou trinta anos eran conside-
rados inaceptables, aberrantes, xa
están hoxe admitidos na lingua
escrita. Na miña opinión, iso está
intimamente vencellado ao pro-
ceso de democratización do país
nos últimos vinte anos, asociado
a unha modernización acelerada
da nosa sociedade, que esixe
unha lingua máis áxil, máis flexi-
ble, e tamén a reformas impor-
tantes no sistema educativo
brasileiro: o cultivo e a venera-
ción dunha lingua “correcta”,
identificada de xeito excluínte
cun sector minúsculo do uso lin-
güístico (unha versión reducida e
idealizada dunha lingua literaria
fosilizada), xa comeza a ser deixa-
do de lado a favor dunha visión
máis ampla, flexible e obxectiva
dos usos lingüísticos. En definiti-
va, coido que a complexidade e a
dinámica da vida social está per-
mitindo que a nosa lingua falada
vaia ascendendo socialmente e
vaia creando unha nova norma
lingüística.

O proceso de democratización
da sociedade brasileira é en
todas as ordes (educativa, cul-
tural e social), unha maior
integración social, a promoción
das clases máis desfavorecidas
da sociedade, estes son tamén
elementos que contribúen a
unha democratización da lin-
gua, da propia norma culta.

Moitos usos correntes na lingua falada que hai vinte 

ou trinta anos eran considerados inaceptables,

aberrantes, xa están hoxe admitidos na lingua escrita
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ir acompañado dun discurso
crítico, mesmo dunha batalla
política na que os lingüistas
están chamados a xogar un
papel. Moitos son os chamados,
poucos son os que atenden a ese
chamamento, a maioría prefire
non se meter na polémica e ficar
unicamente no seu traballo de
pescuda. Aqueles que entran na
loita acaban recibindo moito
apoio dunha parte da poboa-
ción pero tamén moitos ataques
dos sectores máis conservadores.
De calquera maneira, é unha
loita que paga a pena porque a
crítica da ideoloxía é unha tare-
fa que produce os seus efectos, o
que dá un sentido histórico ao
noso traballo.

E a mudanza política no Brasil,
da que podemos falar para ser-
mos sintéticos personalizando
en Lula, ten algo que ver en
todo isto? A propia elección de
Lula ten algún aspecto intere-
sante para considerar desde o
punto de vista das ideas sobre
a lingua, os usos linguísti-
cos…?
Probablemente si. Lula foi elixi-
do na súa cuarta tentativa de
chegar á presidencia, durante as
tres anteriores campañas o pun -
to principal de ataque das forzas
conservadoras foi precisamente
a cuestión lingüística, porque
argumentaban que non se podía
confiar a presidencia do país a

un padrón que está moi distan-
te do que é realmente a lingua
falada. Creouse entón unha
polémica que veu ocupar un
espazo que antigamente era
tranquilo. Todas as persoas
tiñan a mesma idea sobre a lin-
gua do Brasil: que era moi fea,
que cumpría ensinar mellor a
lingua, que non había un res-
pecto pola lingua de Camões…
Este discurso deixou de ser
hexemónico porque comezou a
aparecer o outro discurso con-
traposto e iso ten xerado unha
discursión bastante animada no
Brasil, ás veces con algunha
violencia verbal. De calquera
forma, coido que é frutífera.

Ti insistes moito, e con razón,
en que se está elaborando un
discurso científico sobre a lin-
gua, que se está procurando
unha visión máis obxectiva dos
problemas, que se están a estu-
dar as cuestión lingüísticas con
métodos máis actualizados,
mais quizais tamén habería que
dicir que isto non tería conse-
cuencias sobre o debate públi-
co en torno da lingua se este
traballo académico non viñese
acompañado tamén dunha vi -
sión crítica.
Desde logo. Non se trata de
simplemente aplicar os resulta-
dos da pescuda científica como
se iso tivese en por si un efecto
transformador. Ese esforzo debe

coñece. O meu grande obxecti-
vo co traballo que levo feito
consiste principalmente en di -
vulgar os resultados das pesqui-
sas realizadas na academia e
intentar aplicar eses resultados,
en facer unha especie de socio-
lingüística aplicada: mostrar
que xa é posible permitir que as
persoas escriban dunha deter-
minada maneira porque iso xa
forma parte do repertorio lin-
güístico brasileiro, mesmo da
lingua literaria dos mellores
autores do Brasil. Os meus
libros teñen esa intención, che-
gar a un público amplo, por iso
están escritos nunha linguaxe
máis simple, o menos técnica
posible, para que a xente poida
comprender. E teñen provocado
algunha cousa, teñen suscitado
bastante discusión, aqueles que
son contrarios ás miñas ideas
acaban obrigados a discutilas
xustamente porque elas están
gañando bastante terreo.

Polo que acabas de dicir parece
que se está producindo unha
mudanza notable na conciencia
idiomática do Brasil, é dicir,
que os temas de lingua son
discutidos, son temas que pre-
ocupan, están presentes na
opinión pública.
Si, prodúcense moitos debates
na prensa. Durante moito
tempo a discusión lingüística
que producía no Brasil, sobre
todo na prensa, se insería na
vella tradición da queixa: os
brasileiros falan moi mal, estra-
gan a lingua… Este era o dis-
curso recorrente na sociedade
brasileira nos últimos douscen-
tos cincuenta anos. Recente-
mente, coa introdución da
lingüística nos cursos universi-
tarios e coas pesquisas que se
levan feito a este respecto, esta
visión tradicional comeza a
bater cun discurso diferente, das
persoas que realizan investiga-
cións con metodoloxías científi-
cas: non, os brasileiros falan ben
a súa lingua, o que existe é unha
tentativa ideolóxica de impor
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Estas peculiaridades lingüísti-
cas do Brasil como se reflicten
na lingua dos escritores, sobre
todo dos grandes escritores
brasileiros?
Os escritores brasileiros a partir
de comezos do século XX, do
período que se deu en chamar
“modernismo”, comezan a incor-
porar á súa produción literaria
trazos característicos da lingua
dos brasileiros, e máis recente-
mente aínda, desde finais do
século XX para acó, sobre todo
os escritores máis novos, come-
zan realmente a empregar o
portugués brasileiro (o máis bra-
sileiro posible) na súa produción
literaria. Xa que logo, de aquí
para adiante vai ser moito máis
difícil para os gramáticos conser-
vadores poder empregar a lingua
literaria como exemplo de portu-
gués correcto, porque eses escri-
tores desexan un contacto máis
directo co seu público e empre-
gan formas que xa están consa-
gradas na lingua común
brasileira. Por parte, antes o pro-
fesor de portugúes proviña das
elites máis acomodadas, fonda-
mente europeizadas, hoxe, por
mor da desvalorización da profe-
sión docente, os profesores e
profesoras son orixinarios das
clases medias e medias baixas, é
dicir, falantes do vernáculo brasi-
leiro, entón para eles resulta
moito máis interesante e agrada-
ble poder contar cunha literatura
escrita nunha lingua máis próxi-
ma á realidade, falada polos pro-
pios mozos e por eles mesmos.

Isto tamén explica seguramente o
suceso verdadeiramente sobran-
ceiro dunha obra túa como A lín-
gua de Eulália, que vai xa pola
décimo quinta edición logo de
que saíse do prelo por vez pri-
meira hai só dez anos, ou aínda
máis, o Preconceito lingüístico,
que vai pola cuadraxésima edi-
ción en só seis anos. Esta última
obra túa, Preconceito lingüístico,
ten este suceso precisamente
polo uso didáctico que se fai
desta obra…

camente incorrecto, atacaban a
súa lingua, porque durante
moito tempo atacar a quen fala
“incorrectamente” era algo máis
amplamente aceptado. E iso
comeza a perder terreo.

Estamos a falar continuamente
de que había ese idea de que os
brasileiros falan mal, de que
cometen moitos erros, e os lec-
tores que non teñan unha certa
familiaridade con estes temas
preguntaranse: é tan distinta a
maneira de falar corrente no
Brasil desa norma culta portu-
guesa que se presenta como un
ideal de lingua correcta?
Existe moita diferenza entre
elas. O padrón lingüístico que
aínda se considera como mode-
lo ideal presenta unha cantidade
enorme de características que
non se corresponden xa co por-
tugués brasileiro espontáneo
falado día a día, nin sequera
polas camadas letradas da po -
boación. Mesmo os brasileiros
que cursan cursos universitarios
se senten inseguros cando usan
a lingua en momentos máis for-
mais por causa desta distancia
entre a norma realmente empre-
gada polas persoas e ese padrón
idealizado (que por certo tam-
pouco se corresponde xa coa
lingua dos portugueses). O pro-
blema é bastante serio nese
aspecto, por iso nós, os linguis-
tas brasileiros, loitamos para
que esas características xa plena-
mente establecidas no vernáculo
brasileiro sexan recoñecidas
como completamente válidas.
Non se trata de substituír unha
cousa pola outra, mais de reco-
ñecer a realidade das formas
novas e das formas antigas.

unha persoa que non sabe falar
ben, que comete moitos erros na
fala, que non conxuga ben os
verbos… Ese discurso tivo o seu
efecto durante as primeiras cam-
pañas mais xa en 2002 cunhas
eleccións onde se acadou unha
gran maioría de votos semella
que mesmo as clases máis
humildes deixaron de considerar
que a súa lingua era incorrecta e
pasou a recoñecerse a figura de
Lula como a dun posible presi-
dente. Entón, a súa elección
representa de feito na historia do
Brasil un gran cambio porque
tradicionalmente sempre eran
elixidos representantes das elites
oligárquicas aristocráticas que
sempre dominaron o país. Mais
por vez primeira un operario sen
estudos superiores dunha rexión
pobre, que é o nordeste brasilei-
ro, chega á presidencia do país,
esa é unha característica tamén
que hai que salientar, suscita
comentarios como “non é dou-
tor, non ten diploma, como vai
ser presidente?”. Si, a elección
deste presidente foi un cambio
nesa maneira de ver as cousas.
Evidentemente, as elites conser-
vadoras continúan atacando
coas mesmas armas, pero o seu
discurso que antes era máis he -
xemónico comeza a ceder posi-
cións.

En concreto Lula foi criticado
desde os medios conservadores
pola súa maneira de falar, por-
que cometía erros de lingua…
Si, pero ese preconcepto contra
a lingua o que agochaba en rea-
lidade era un preconcepto social
contra a súa persoa, polo feito
de ser operario… e para non
usar estas características como
punto de ataque, por ser politi-

O padrón lingüístico que aínda se considera 

como modelo ideal presenta unha cantidade enorme 

de características que non se corresponden xa co

portugués brasileiro espontáneo falado día a día
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tan rapidamente… é unha si -
tuación que me permitiu coñe-
cer esta realidade. Como falante
dunha lingua moi próxima ao
galego xórdeme sempre a inten-
ción de axudar ao galego, de
achegar algo coa miña axuda á
defensa da lingua, pola divulga-
ción do galego. De volta ao Bra-
sil pretendo facer algún tipo de
traballo que poida axudar aos
brasileiros a coñecer máis a rea-
lidade da lingua galega que é
irmá da nosa.

Ti coidas que sería frutífero un
maior coñecemento da realida-
de brasileira en Galicia e, á
inversa, un maior coñecemento
de Galicia no Brasil?
Evidentemente. O coñecemen-
to das dúas realidades por parte
das dúas sociedades permitiría
que brasileiros e galegos refle-
xionasen un pouco máis sobre a
súa propia situación, porque
creo que o máis interesante de
coñecer a situación allea é saber
de que maneira ela reflicte os
nosos propios problemas e nos
axuda a resolver as nosas propias
situacións �

sentantes daquel discurso bas-
tante antigo que mantiña viva
esa mitoloxía de que falei... son
os defensores dese discurso os
que se contrapoñen a esas ideas
que eu defendo. Esta ideoloxía
permanece moi viva hoxe no
Brasil e os medios de comuni-
cación do Brasil, que poderían
de senvolver un papel moi im -
portante no esclarecemento e
desmontaxe desta ideoloxía con-
servadora, por desgraza, son
axentes activos da produción e
difusión desa ideoloxía. As co -
lumnas xornalísticas escritas por
estas persoas, así como interven-
cións tanto na televisión como
na radio, insistindo nesas ideas
de que só existe unha única
forma correcta de falar e de que
as máis das veces se fala incorrec-
tamente… son esas persoas que
se contrapoñen ao meu discurso
e, evidentemente, ao discurso
científico dos lingüistas en xeral.
Aquí está a fronte de batalla.

A ti, como sociolinguista brasi-
leiro, que impresión che produ-
ce o coñecemento que tes sobre
a situación do galego e tamén
sobre os nosos debates lingüís-
ticos e sociolingüísticos?
Vir a Galicia por primeira vez
permitiu un contacto íntimo
cunha situación de diglosia. Xa
tiña oído falar, coñecía teorica-
mente esta situación mais non a
coñecía de cerca, daquela o feito
de poder observar as persoas
cambiando dunha lingua a outra

Si, en cursos de Letras, en cur-
sos de Pedagoxía emprégase
moito e tamén en cursos de
comunicación… e como ten
unha vertente política ideolóxi-
ca moi definida utilízase tamén
en cursos de política e de socio-
loxía.

Explícanos un pouco, dado que
creo que esta obra é bastante
significativa entre os teus tra-
ballos, cales son as ideas que
se desenvolven neste teu traba-
llo sobre o Preconceito lingüís-
tico.
Esta obra formula a tentativa de
romper coa mitoloxía sobre a
lingua vixente na cultura brasi-
leira (agora en menor medida):
que o portugués é a lingua máis
difícil do mundo, que os brasi-
leiros non falan ben a súa lin-
gua, que é preciso falar como se
escribe, que as persoas que non
teñen educación formal falan
incorrectamente… unha serie
de frases propias que eu tomo e
intento mostrar a ideoloxía
francamente reaccionaria que
está detrás delas, a idea aínda
moi colonizada de que a lingua
é a que está doutro lado do
Atlántico e non aquí en terras
brasileiras… Tenciono desmon-
tar, facendo a crítica ideolóxica,
cada un destes mitos. Escribín
esta obra sen pretensión nin-
gunha, mais de súpeto descu-
brín que había unha demanda
destes temas. Ata hoxe, hai xa
case sete anos que se publicou
por primeira vez, sae practica-
mente unha edición nova cada
mes, e os lectores póñense en
contacto comigo, os profesores
agradécenmo… Hai unha re -
cepción moi positiva desta dis-
cusión.

Quen son os teus adversarios
nestas polémicas sobre os pre-
conceptos ou sobre eses mitos
lingüísticos?
Son precisamente aqueles que eu
chamo ironicamente “comandos
paragramaticais”. Os “comandos
paragramaticais” son os repre-
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