


m sua moderna e bem funda-
mentada Gramática Houaiss
(Publifolha / Instituto Houaiss,

2008), de acordo com a nova ortogra-
fia, José Carlos de Azeredo expõe com
clareza o papel da gramática normati-
va. E realça o fato de que o lugar do pa-
drão da língua não é o de substituto de
qualquer variedade usada pelas pessoas,
mas o de "um saber a mais, uma com-
petência adicional, necessária ou, pelo
menos, útil a novas experiências cultu-
rais". Azeredo é doutor pela UFRJ, on-
de ensinou língua portuguesa de 1970
a 1996, Agora é professor adjunto do
Instituto de Letras da UERJ. Publicou
o ótimo, porque claro e didático, Escre
vendo pela Nova Ortografia (Publifolha,
2008); Iniciação à Sintaxe do Português
(1990); Fundamentos de Gramática do
Português (2000); e Ensino de Português
(2007), estes na Jorge Zahar. Em todos,
a nitidez e o conhecimento da língua.
Aqui, Azeredo fala do ensino do idio-
ma e do acordo ortográfico.

O ensino da gramática
ajuda na produção e na
compreensão de textos?
A gramática não é só um meio auxi-
liar no processo de produzir e entender
textos, pois é a própria garantia de uma
parte fundamental do sentido. Não há
língua sem gramática; é dispondo as
palavras numa ordem e formando con-
juntos com elas no interior dos enun-
ciados que exprimimos idéias e compo-
mos textos. As regras responsáveis por
esse 'arranjo significativo' pertencem à
gramática da língua. Ensinar gramática
é ensinar a organizar as palavras para
formar orações, e orações para formar
trechos maiores, que às vezes se mani-
festam na escrita como parágrafos. Se
o professor acha que gramática é só no-
menclatura, uma camisa de força para
enquadrar o uso da língua em um pa-
drão rígido de correção, não está pre-
parado para ensinar gramática.

O ensino da "gramática
pela gramática" é
também responsável pela
dificuldade da maioria em
compreender textos?
Precisamos tornar claro o que os crí-
ticos do ensino de gramática chamam
"ensino da gramática pela gramática".
Filosoficamente, a importância de cer-
tos conhecimentos se resume na posse
deles; até hoje ninguém explicou com
precisão para que servem a poesia e a
arte. O deleite e a decoração são usos,
não a finalidade delas. Perguntam, po
rém, se há conteúdo pedagógico erigi
nado como conhecimento sem serven-
tia além da posse dele. Não, Quando o
aluno questiona o professor, este sem-
pre vincula a posse do conhecimento à
sua utilidade. Logo, "ensino da gramá-
tica pela gramática" traz em sua formu-
lação a sua própria condenação.

Qual o papel do lingüista,
nesse caso?
Para ele, pesquisar o funcionamento
de um fato gramatical em uma língua
é uma forma de conhecer a natureza
da linguagem humana. E claro que não
é este o objetivo primeiro da escola e
nem das famílias que esperam que ela
forme seus filhos como cidadãos cultu-
ralmente ricos e tecnicamente aptos à
vida produtiva. Conhecimento grama-
tical é algo que todos os que falam uma
língua têm; se não, não seriam capazes
de se comunicar. Outra coisa é o co-
nhecimento dos termos técnicos e pro-
cedimentos de análise que nos explici-
tam a estruturação da frase e do tex-
to. É preciso desenvolver a sensibilida-
de do estudante para o funcionamento
da linguagem, e isso inclui a compre-
ensão da organização gramatical. Pin-
tores, arquitetos, eletricistas e artesãos
se aperfeiçoam com a técnica dos mes-
tres e aprendem a discorrer sobre esse
conhecimento. Por que não há de ser
assim com os usuários da palavra?

O lingüista
afirma que

ensinair
gramática
é ensinar a
escrever,
e que não

faz sentido
o Brasil
elaborar

sozinho um
vocabulário
ortográfico,
como fez,

contrariando
o acordo
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Qual a razão de alunos
considerarem chato o
ensino do português?
O ser humano é movido a propósitos.
A ação que não tem finalidade é vazia
de sentido e interesse. Até certa idade
ele só se interessa pela atividade que
lhe dá prazer imediato. E difícil propi-
ciar isso às crianças, com o ensino gra-
matical. Com o passar do tempo e certo
amadurecimento, o benefício pode até
não ser imediato, mas deve estar visí-
vel. O envolvimento com a linguagem
pela observação de seu funcionamento,
da reflexão sobre a relação entre uso e
sentido, é estratégia poderosa a serviço
da ampliação dos recursos de expressão
e compreensão. Cabe a cada professor
achar o meio de tornar a reflexão so-
bre a linguagem uma atividade praze-
rosa ou benéfica. Sugiro atividades lú-
dicas, como as concebidas por Rodolfo
Ilari no livro introdução à Semântica:
Brincando com a Gramática.

Os jovens perderam a
capacidade de textualizar,
de unir informações?
Essa queixa já figurava em um livrinho
do início do século 20, Livro de Com-
posição, de Manoel Bonfim e Olavo Bi-
lac. Parece que hoje o problema se avo-
lumou, pois é bem maior o número dos
que chegam ao fim da formação fun-
damental e média com tal deficiência.
Minha sugestão é que se faça do desen-
volvimento das habilidades de leitura
e expressão o objetivo de toda a esco-
la, não só da disciplina de português.
Todas as áreas dependem dessas habi-
lidades, mas muitos professores acham
que não cabe a eles colaborar para que
os alunos as desenvolvam.

Que exercício um professor
pode adotar para estimular
a produção de textos?
As atividades de conversão de textos
(dramáticos para narrativos e vice-ver-

sa), retextualizações em que se muda
o tempo dos verbos (do presente para
o passado e vice-versa) ou a pessoa do
enunciador (em que o personagem de
um relato em 3a pessoa passa a narrar a
história na 1a pessoa) são bem lúdicas e
eficazes. Também é interessante a ativi-
dade de reestruturação de períodos (de
orações independentes para a constru-
ção de subordinação, por exemplo). O
clássico de Othon M. Garcia, Comu-
nicação em Prosa Moderna, ainda é o
melhor exemplo dessa proposta.

E para estimular a
capacidade de interpretar
textos e identificar o tema
de um escrito?
A melhor maneira é o debate entre es-
tudantes, supervisionado pelo profes-
sor. Não há receita, mas o que um texto
significa não pode ser confundido com
o que motivou seu autor a escrevê-lo,
nem com a intenção de sentido que
pode estar na cabeça do autor. A in-
terpretação é trabalho que mobiliza os
conhecimentos do leitor, as circunstân-
cias históricas em que se produz o texto
e ocorre sua leitura e, claro, o conjunto
de procedimentos lingüísticos, retóri-
cos, de gênero e de composição que é
mobilizado para dar ao texto a forma
com que ele chega ao leitor.

Muitas novas regras
ortográficas são difíceis
de entender. Parece que
não se quis simplificar
a grafia, só promover
unificação. Falta rigor no
texto: mais de um "em
geral", "salvo algumas
exceções" e vários "etc."
É inegável que o uso dessas expressões
no acordo gera dúvidas. Penso, no en-
tanto, que as Academias brasileira e
portuguesa, às quais cabe elaborar o
novo Vocabulário Ortográfico da Lín-
gua Portuguesa (Volp), têm condições



de regulamentar o assunto para reduzir
ao mínimo as incertezas da sociedade.
Parte substancial dessas indecisões es-
tá relacionada ao uso de hífen.

Mas há contradições: há
"pônei" e "pônei" porque
"apresentam oscilações
de timbre"; mas não se
acentua "proteico", pois
há "oscilação [...] entre o
fechamento e a abertura
de sua articulação".
A comissão ateve-se aos casos mais nu-
merosos, que contemplam formas co-
mo "pônei/pônei", exemplares de uma
diferença que "salta aos ouvidos" en-
tre as pronúncias brasileira e lusitana.
Eu atribuiria também à alta taxa de
ocorrência a manutenção do acento
agudo para distinguir o pretérito per-
feito do presente do indicativo na pro-
núncia européia (comprámos/compra-
mos), "Proteico", "colmeia" e similares
são casos raros. Convivemos com osci-
lações de timbre na fala culta sem que
seja preciso indicação gráfica, como
"badejo", "ileso".

O acordo traz "co-
herdeiro", "mandachuva".
Seu livro, além de O
Dicionário Escolar da
ABL e A Nova Ortografia,
de Bechara, trazem
"coerdeiro". O acordo traz
"paraquedas", ao lado de
"pára-brisa", "para-lama"
e "pára-choque".
Não localizo a informação que respalda
a forma "coerdeiro". O acordo aponta
para "co-herdeiro", a despeito de "coa-
bitação", forma excepcional já consa-
grada. Reconheço ser problemático o
critério da "consagração". A situação
de "mandachuva", "paraquedas", cons-
titui uma complicação desnecessária.
Tenho certeza de que serão tratadas
como simples exceções.

A imprecisão do acordo
com o hífen em compostos
é gritante: "Certos
compostos", "em certa
medida", "noção de
composição", "etc."
Os que lidamos com a escrita, receben-
do-a ou produzindo-a, sabemos como é
difícil estabelecer uma linha que separe
o território das palavras compostas, o
de locuções e o de combinações even-
tuais de palavras, como, respectiva-
mente, "bola-de-neve", "bola de meia"
e "bola de couro". O acordo formula
diretrizes a serem interpretadas pelos
responsáveis pelo Volp. O resultado,
por mais pensado que seja, sempre se-
rá alvo de discordâncias. Se houvesse
como enunciar regras absolutamente
gerais e 100% precisas para o hífen, o
Volp seria desnecessário, E mesmo após
sua elaboração, dúvidas surgirão, pois
a língua está em constante expansão e
novas construções se cristalizarão com
o uso, e as pessoas se perguntarão ante
cada uma: leva ou não hífen?

Não é o caso de atacar o
acordo e seus termos, mas
há incoerências, enganos
e lacunas demais...
Eles devem ser identificados, tarefa
que compete a especialistas e ao leitor
atento. A todos, a sociedade lusófona
ficará agradecida. O número dessas fa-
lhas não é, porém, tão expressivo que
comprometa a função do acordo como
instrumento de unificação. Quanto às
lacunas, estão sendo listadas e preci-
sam ser objeto de entendimento entre
as duas Academias. Não faz sentido o
Brasil elaborar, em iniciativa indepen-
dente, um Volp, como o providenciado
pela Academia Brasileira de Letras. O
acordo é explícito no artigo 2°: os paí-
ses devem elaborar um vocabulário or-
tográfico comum. Foi ainda a instrução
dos ministros dos países lusófonos, em
reunião em Lisboa, em novembro,

"Dúvidas
surgirão
mesmo

após o novo
vocabulário
ortográfico,

pois a língua
se expande,

novas
construções

se cristalizam
com o uso, e
as pessoas se
perguntarão a
cada vez: leva
ou não hífen?"
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