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ABSTRACT: I claim that the current  stand-off between professional linguists and the lay 
people stems from what turns out, on closer inspection, to be an early methodological decision 
taken by the discipline’s founding fathers. In our anxiety to portray ourselves as scientists, we 
linguists have tended to give short shrift to public opinion on matters relating to language. I 
argue that this may prove to be suicidal from the perspective our long time survival.  
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Nos últimos anos, temos testemunhado um acirramento extremamente preocupante — 
mensurável tanto em centígrados como em decibéis — nas discussões sobre questões relativas  
à língua portuguesa e à política lingüística em vigor no país. O projeto Aldo Rebelo (já 
arquivado—ufa!!!—tendo dado seu lugar ao substitutivo do Senador Emir Lando—ainda 
assim, ao que parece, longe de se constituir no capítulo final dest a novela) trouxe à tona o 
enorme fosso que existe entre os lingüistas de um l ado, e os leigos do outro. Estes não se 
conformam com a atitude dos lingüistas que se recusam a fazer coro com a gritari a geral contra 
a enxurrada de estrangeirismos que, em seu entender, desvirtuam a própria identidade da língua 
nacional; aqueles, por sua vez, denunciam o espírito de sensacionalismo e alarmismo que 
tomou conta da reação popular diante de um assunto sério e insistem em dizer que procurar 
combater os efeitos danosos da globalização e do avanço do neo-imperi alismo com medidas 
protecionistas dirigidas à língua nacional de forma concentrada é tapar o sol com a peneira.  

Para os lingüistas, os leigos estão redondamente enganados ao pleitearem uma ação 
governamental para “ disciplinar” os rumos da língua nacional, e protegê-la contra a invasão 
estrangeira, principalmente advinda da língua inglesa. As línguas são, dizem eles, invocando 
um saber acumulado através de anos e anos de estudos, sistemas que obedecem às suas  
próprias leis. Elas crescem, adquirem novos vocábulos etc., graças ao contato com outras  
línguas, ou minguam e definham quando forem submetidas ao isolamento prolongado. Dentro 
dessa lógica, o contato com outras línguas não só não é prejudicial, mas, pelo contrário, é 
extremamente vantajoso e imprescindível para o crescimento, e até mesmo, a sobrevivência, de 
qualquer língua. Em outras  palavras, o  tiro que o l eigo quer disparar só vai sair pel a culatra.  
Olha só para o  caso do inglês, apontam eles. Por sinal, justamente a língua que est á agora na 
mira de todos aqueles irados com os rumos da política lingüística no país. Não fosse o fato de a 
língua inglesa ter sofrido tanta influencia de outras línguas, notadamente do latim, ela talvez 
não tivesse adquirido um vocabulário tão ri co e versátil, e, por conseguinte, se tornado 
merecedora do título de língua universal nos dias de hoje.        

     Por sua parte, os leigos (lei a-se, os não-lingüistas, já que muitos daqueles que são 
rotulados de “leigos” têm um vasto conhecimento sobre questões relativas à língua, à literatura 
e assuntos afins embora não reconhecido como “ científi co” no rigor da palavra pelo 
Establishment da Lingüística) se revelam igualmente impacientes em rel ação aos lingüistas  
que, a seu ver, fazem vista grossa ao fato de a língua inglesa hoje representar o poder 
avassalador de uma superpotência (alias, a única que sobrou após a queda do muro de Berlim). 
Eles também demonstram cada vez mais impaciência diant e da recusa dos lingüistas a 
compartilharem suas angustias sobre a integridade da língua portuguesa e suas chances de 
enfrentar a invasão estrangeira e de sobreviver à luta desigual com a língua inglesa. Do ponto 
de vista dos leigos, os lingüistas são um grupo de estudiosos que se refugiaram numa torre de 
marfim e se isolaram completamente dos anseios dos falantes comuns do idioma sobre o qual  
dizem ser os entendidos. 

Como se não bastassem as desconfianças entre os lingüistas de um lado e os ditos  
“leigos” do outro, surgiu há pouco um novo desafio para os lingüistas, aqui no Brasil. Trata-se 
de um grupo de pessoas autodenominado “ lingüistas brasileiros para a democracia” que,  
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dizendo falar em nome de todas as pessoas leigas e insistindo em não ter nenhum vínculo com 
universidades, nem nenhuma formação em lingüística, faz quest ão de rechaçar como 
antidemocrática a fal a dos lingüistas. Estes novos desbravadores utilizam o Internet para 
divulgar suas mensagens, em grande parte crítica à lingüística oficial sem oferecer — pelo 
menos até agora — nenhuma proposta concreta no lugar. Até onde parece possível inferir da 
sua postura, os lingüistas que lecionam e fazem pesquisas nas universidades etc. não são 
democráticos, uma vez que freqüentemente remam cont ra a maré da opinião pública. Pela 
lógica, ser democrático signi fica falar em nome do “ povo”, ou melhor, reproduzir a voz do 
povo. Ou seja, as teses lingüísticas não devem ser elaboradas mediante horas e horas de 
estudos nas bibliotecas e pesquisas feitas no campo, sob pena de não refl etirem o pensamento 
dos leigos. Se dependesse da vontade dos  membros do grupo auto-denominado “ lingüistas 
brasileiros para a democracia”, as únicas proposi ções verdadeiramente “ democráticas” seriam 
fruto de uma enquête. A pesquisa lingüística deve, por tanto, passar das mãos dos lingüistas 
para, quem sabe, os institutos de pesquisa com capacidade comprovada para levantar dados nos  
quatro cantos deste imenso país.     

Diante da situação descrita acima (em rápidas pinceladas, já que se trata de algo 
bastante familiar a muitos entre nós), quero trazer para discussão a seguinte questão: É possível 
que haja algo que nós, enquanto lingüistas profissionais, lotados em universidades e nos  
demais centros de pesquisa, possam fazer a fim de desfazer o total desconhecimento ou 
opiniões destorcidas  acerca do nosso trabalho? (Rajagopalan 2001 a). É possível  que, durante 
muito tempo, tenhamos simplesmente ignorado as opiniões dos leigos ao nos dedicarmos à 
nossa missão de elaborar t eorias a respeito da linguagem? (Rajagopalan 2000b). É possível  
que, em meio a nossa firme atuação durant e a acalorada discussão sobre a língua e a pátria,  
tenhamos esquecido que o leigo também tem direito à sua opinião, que tal opinião precisa não 
só ser respeitada enquanto t al, mas levada em conta na hora de divulgar a posição que 
assumimos com base em anos de estudos?  É possível, enfim, iniciar uma discussão franca e 
proveitosa para ambos os lados?  
 Evidentemente, o assunto em pauta é muito mais complexo e multifacetado do que 
possa parecer à primeira vista. Com certeza, diz respeito a uma séri e de pressupostos  
subjacentes à própri a ciência lingüística. Por exemplo, é sabido que a Lingüística enquanto 
ciência foi erguida sob a premissa de que a opinião do leigo, do informante que fornece os  
dados para suas análises posteriores, não vale quase nada, a não ser do ponto de vista de 
curiosidade, digamos, antropológica. A lingüística enquanto disciplina moderna, desde seus  
primórdios, desenvolveu seus conceitos básicos à revelia do senso comum, a partir de uma 
premissa que se convencionou chamar de “ clean-slate principle” (princípio de lousa limpa)—
ou seja, o princípio de que a reflexão teóri ca a respeito da natureza da linguagem t em que se 
dar pressupondo o mínimo possível. (Johnson, 2001, Aitchison, 2001, Garrett, 2001). O senso 
comum sempre foi trat ado como um empecilho, algo a ser sumari amente descartado a fim de 
que a reflexão t eórica pudesse ser conduzida de maneira livre. Está aí como prova mais  
contundente dessa postura o ensaio clássico de Leonard Bloomfield (1944) intitulado 
“Secondary and tertiary responses to language”, no qual as eventuais observações de ordem 
metalingüística emitidas pelos informantes são sumari amente descartadas como não 
merecedoras de atenção séria pelo lingüista (Rajagopalan 1999b, 2002e, no prelo-1). 
 Acontece que o nosso auto-imposto distanciamento em relação ao senso comum é 
visto pelos leigos como forma de um certo elitismo intelectual e de puro desprezo às opiniões  
leigas. No fundo, tal atitude tem a ver com a dificuldade que o público leigo tem em perceber o  
próprio estatuto da Lingüística como ciência. Nest e sentido, a situação do lingüista na 
sociedade é muito di ferente da de um, digamos, físico ou biólogo. Ninguém  estranha quando 
um físico expõe suas idéias, muitas das quais contrárias  às crenças  populares. O leigo não só 
não aceita a legitimidade da física enquanto um corpo de conhecimento muitas vezes na 
contramão do senso comum, como também se diz pronto para escutar o que o físico tem a dizer 
e aceitá-l a como opinião respeitável, ainda que se diga incapaz de compreendê-l a. Da mesma 
forma, a maioria das pessoas leigas escuta o que um biólogo diz e não parte para um confronto, 
com base nas crenças folclóricas que afirmam o contrário. Até mesmo os meteorologistas 
contam grande prestígio entre os  leigos, mesmo quando erram mais vezes do que acert am em 
suas previsões diárias. Por que os leigos têm opinião diferente a respeito dos lingüistas? 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 23-27, 2004. [ 24 / 27 ]



 Uma possível resposta à pergunta levantada acima, poderá ser a de que os leigos ainda 
não sabem o que de fato os lingüistas fazem. Eles nem sequer sabem do que é a lingüística se 
trata. O lingüista é freqüentemente confundido com um poliglota ou um gramático tradicional.  
“ Você é lingüista? Então me diga, como se diz em chinês “ saudade” ou qual é a forma correta 
de dizer ... etc.” Em sua última vista aos EUA, o Papa foi saudado pelo ent ão Presidente Bill 
Clinton com as seguintes palavras: “ Não sou, nem de longe, um lingüista como o senhor, Santo 
Padre”. Clinton estava, evidentemente, fazendo alusão ao fato de o Papa mandar mensagens  
aos povos do mundo inteiro em seus respectivos idiomas.  
 Em grande parte, o total desconhecimento por parte dos leigos do que se faz no campo 
da lingüística provavelmente tem a ver com um certo desinteresse por parte do lingüista em 
divulgar o seu trabalho ou, como ficou evidente durant e o desenrolar dos últimos 
acontecimentos, uma certa inabilidade ou falta de savoire faire em defender seu quinhão. Alias, 
nas áreas denominadas “ humanas”, observa-se com freqüência um desejo de se aliar às ciências  
mais “ nobres”—leia-se as “ exatas” ou, se possível, à matemática. Em matéri a publicada 
recentemente na revista Veja, o economista Gustavo Franco chega a celebrar o fato de que cada 
vez um maior número dos seus colegas está, segundo ele, aderindo à corrente que vê a 
economia como uma disciplina regida pela matemática. Diz ele: “ A matemática é apenas um 
idioma, mas é certo que multiplica a inteligência humana”. (Franco, 2003; 112). Uma 
observação equivocada, pois longe de ser “ apenas um idioma” a matemática é vista como o 
idioma pela civilização ocidental—Leibniz, impressionado pel a beleza e a “ perfeição” da 
linguagem da matemática chega a exclamar que uma língua tão perfeita deve ter como fal ante 
número um—se não seu único falante—o próprio Deus, o Ser Perfeito por excelênci a. Ou seja, 
ao pleitear a aproximação da economia à matemática, Franco está querendo transformá-la 
numa ciência exat a. O título do seu texto diz tudo: “ Matemática e neoliberalismo”. Pela 
implicação, a matemática seria a própria forma de expressão do novo deus do liberalismo: o 
Mercado. Tão implacável, onisciente, onipresente, onipotente como as leis da matemática. O 
autor do texto lembra Eric Hobsbawm, historiador inglês e celebra o fato de que “ a matemática 
assinalou o divórcio entre a ciência e o senso comum”.   
 Assim como no caso da economia, há quem deseje transformar a lingüística numa 
ciência exata. Alias, desde o momento do seu surgimento como campo de estudo autônomo, a 
lingüística sempre foi saudada como uma ciência. Livros introdutórios fazem questão de 
ressaltar o caráter cientí fico da disciplina. Os gramáticos tradicionais foram convocados para 
servir de contraponto, de “ sparring” para que os detentores do novo saber pudessem alardear 
suas credenciais cientí ficas e se autoproclamarem autênticos cientistas.   
 Infelizmente porem, o modelo da ciência que nort eou a lingüística desde seus  
primórdios se revela um tanto esgotado. Mais grave ainda, apenas tem servido para que 
houvesse um distanciamento progressivo entre o especialista e as  pessoas  comuns. O 
surpreendente é que muitos entre nós reconhecemos isso. Mas achamos que não há  que 
lamentar nisso. O desprezo para com as preocupações das pessoas comuns também se 
manifesta na forma como é tratada a questão da aplicação das teorias para fins práticos. Um 
caso exemplar é o campo de pesquisa denominado “ Aquisição da Segunda Língua (ASL)”.  
“Progresso em ASL”, diz um pesquisador de peso, “ como em qualquer outra disciplina 
cientí fica, ocorre quando focamos no problema explanatório, e não quando olhamos para as  
possíveis aplicações” (Gregg 1996: 74-75).   
 Atitudes como a de Gregg é sintomática de uma certa herança racionalista que orient a 
o trabalho de muitos pesquisadores na área. De acordo com um dos preceitos da tradição 
racionalista, a prática sempre deve andar a reboque da teoria, o “ como” deve suceder o “ quê”. 
Felizmente, há sinais de que um número cada vez crescente de pesquisadores está questionando 
tal premissa. Por exemplo, van Lier (1991: 78) chega a rechaçar a posição de Gregg 
argumentando que, pela mesma lógica, seria o único objetivo das pesquisas sobre a AIDS a 
elaboração de uma teoria sobre a doença e não a descoberta de uma cura. 
 O fato é que, lamentavelmente, muitos pesquisadores no campo de estudos sobre a 
linguagem preferem trabalhar à revelia das possíveis conseqüências do seu trabalho para o  
mundo e para as pessoas de carne e osso que nele habitam. Muitos se orgulham de estar em 
companhia de outros cientistas—de preferência, físicos ou químicos—que, na sua ótica, não  
costumam se preocupar com os desdobramentos práticos das suas experiências cientí ficas no 
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laboratório. A pergunta que devemos fazer nest e instante é: será que a linguagem pode ser 
analisada da mesma maneira que os físicos  e químicos costumam analisar os seus objetos de 
estudo? Ao considerar a linguagem como um objeto natural e não cultural, que escolhas, que 
estratégias de exclusão estariam sendo operacionalizadas e para que finalidades? Finalmente, é 
lícito fazer vista grossa ao fato de que reflexões sobre a linguagem são necessariamente 
conduzidas por intermédio da mesma linguagem, o que por si só distinguiria a linguagem de 
qualquer outro fenômeno enquanto objeto de estudo?   
 Ter interesse ou não em se dirigir aos anseios populares, em dialogar com os leigos,  
em pensar nas conseqüências práticas das nossas elucubrações teóri cas é uma quest ão de 
escolha. Em outras palavras, é uma questão política. Como também é uma questão 
eminentemente política qualquer decisão a respeito de como abordar a ci ência da linguagem — 
como um físico encara seu objeto ou um sociólogo o faz. No primeiro caso, estamos lavando as 
mãos de qualquer responsabilidade ético-política relativa ao nosso trabalho como 
pesquisadores. No segundo caso, aí sim, estamos realçando o caráter soci al do próprio trabalho 
do estudioso.  
 A lingüística, ao que parece, ainda sofre de uma decisão tomada no seu momento 
inaugural, a de se aliar às ci ências exatas (pelo motivo evidente de prestigio que isso pudesse 
trazer). E o preço que se paga é um distanciamento cada vez mais evidente do interesse 
popular. O que está em jogo não é apenas uma quest ão interna à ciênci a. O que está em jogo é 
a própria sobrevivência da disciplina e a questão da relevância soci al dessa disciplina 
(Rajgopalan, 1997, b, c; 2000b; 2001 a,b; 2002 a,b,c,d).     
  
NOTA: 
 
Este texto serviu de base para a conferênci a de encerramento do 51º Seminário do Grupo de 
Estudos Lingüísticos do Estado de São Paulo, realizado em Taubaté, SP, nos dias 22 a 24 de 
maio de 2003. Sou grato ao CNPq pela concessão da bolsa de produtividade – nº 306151/88-0. 
 
RESUMO: Argumento, neste trabalho, que a distância hoje verificada entre os lingüistas 
profissionais e os leigos se deve a uma questão que, sob um olhar atento, se revela parte de 
uma decisão inaugural tomada pelos pais fundadores da nossa disciplina. Em nossa ansiedade 
para provar que somos cientistas, temos desprezado a opinião leiga sobre as questões 
relativas à linguagem. Tal atitude pode significar um suicídio, do ponto de vista da 
sobrevivência da disciplina a longo prazo. 
 
PALAVRAS CHAVE: lingüística – os leigos – opiniões leigas – diálogo – lingüística como 
ciência  
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Aitchison, J. (2001). ‘Misunderstandings about language: a historical view.’ Journal of 
Sociolinguistics. 5. 4. 61-620. 
Bloomfield, L. (1944).’Secondary and tertiary responses to language.’ Language. 20: 45-55. 
Franco, G. (2003). ‘Matemática e neoliberalismo.’ Veja. Ed. 1800. Ano. 30. nº 17. p. 112. 
Garret, P. (2001). ‘Language attitudes and sociolinguistics’. Journal of Sociolinguistics. 5/4. 
626-632. 
Gregg, K. R. (1996). The logical and developmental problems of second l anguage acquisition. 
In: Ritchie, W. C. and Bhataia, T.K. (eds.). Handbook of Second Language Acquisition. (pp. 
50-81). New York: Academic Press. 
Johnson, S. (2001). ‘Who’s misunderstanding whom? Sociolinguistics, public debate and the 
media.’ Journal of Sociolinguistics. 5.4. pp. 591-610. 
RAJAGOPALAN, K. (1997a) ‘O lugar da Lingüística no estudo da linguagem’. Série 
Linguagem. N.º 2. Ed. Lovise. pp. 73-84 
———— (1997b). ‘Sobre a dimensão ética das teorias lingüísticas.’ Estudos Lingüísticos 
XXVI. (Anais do XLIV Seminário). GEL. 1997. pp. 340-346.  

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 23-27, 2004. [ 26 / 27 ]



———— (1997c). ‘A prática da lingüística e a lingüística da prática: um depoimento pessoal’. 
Revista Intercâmbio. PUC-SP. Vol. VI. Parte 1. pp. 3-8. 
———— (1999a). ‘Linguagem e identidade’. Estudos Lingüísticos XXVII (Anal do XLVI 
GEL). pp. 222-226. 
-------   (1999b). ‘Tuning up amidst the din of discordant notes: on a recent bout of identity 
crisis in applied linguistics.’ International Journal of applied Linguistics. 
———— (2000a). ‘Sobre o porquê de tanto ódio contra a linguagem politicamente correta’  
Lopes da Silva, F. L. e Moura, H. M. M. (Orgs.) O Direito à Fala. A Questão do Preconceito  
Lingüístico. Florianópolis: Ed. Insular. pp. 93 - 102. 
———— (2000b). ‘A relevânci a social da lingüística’. Estudos Lingüísticos XXIX. (Anais do 
XLV GEL). pp. 33-42. 
———— (2001a). ‘A polêmica sobre os "estrangeirismos" e o papel dos lingüistas no Brasil’. 
ComCiência. (revista elet rônica).Nº 24. http://www.comcienci a.br/report agens/ linguagem/  
frameset/vogt.htm. 
———— (2001b). ‘The politics of language and the concept of linguistic identity.’ CAUCE: 
Revista de Filologia y su Didáctica. Nº 24. pp. 17-28.    
———— (2002a). “ Linguagem e xenofobia”. Estudos Lingüísticos. Vol. XXVI.  (Anais do 
XLIX GEL). Disponível em CD. 
———— (2002b). ‘A língua estrangeira e a auto-estima’.  Anais do IX EPLE.  (Encontro de 
Professores de Línguas Estrangeiras). Londrina: Apliepar. pp. 91-95. 
———— (2002c). ‘Teorizando a resistênci a’. Em Silva, Denise Elena e Viera, Josênia 
Antunes (Orgas.) Análise de Discurso: Percursos Teóricos e Metodológicos. Brasília, DF: Ed. 
Planos. pp. 203-219. 
———— (2002d). ‘Resenha do livro Estrangeirismos: Guerras em Torno da Língua, (Org., C. 
A. Faraco)’. D.E.L.T.A. Vol. 18. no. 2.. pp. 339-344.   
———— (2002e). ‘National languages as flags of allegiance; or the linguistics that failed us: a 
close at the emergent linguistic chauvinism in Brazil’. Journal of Language & Politics. Vol.1. 
no. 1.  pp. 115-147.  
———— (2003). ‘The ambivalent role of English in Brazilian politics’. World Englishes. Vol. 
22. nº 2. pp. 91-101. 
———— (no prelo-1). ‘The language issue in Brazil: when local knowledge clashes with 
expert knowledge’. A sair em S. Canagarajah (Org.) Local Knowledge, Globalization, and 
Language Teaching. Hillsdale, NJ, EUA: Lawrence Erlbaum Publishers.  
Van Lier, L. (1991). Doing applied linguistics: towards a theory of practice.’ Issues in Applied 
Linguistics. 28, 78-81. 
 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 23-27, 2004. [ 27 / 27 ]


