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quado à situação de formalidade em 
que o discurso se realiza. 

Segundo alguns linguistas, seria 
tão absurdo acusar alguém de não 
saber falar a sua própria língua ma
terna quanto acusá-lo de não saber 
"usar" corretamente a visão. Se es
ses linguistas fossem os pesquisado
res que acreditam ser, saberiam que 
é possível aprender a ver. É uma vi
são educada que permite apreciar 
detalhes de uma tela de Renoir ou 
de Gauguin. É educando o ouvido 
que se aprende a distinguir os tons 
e semitons de uma escala musical. 
É aprendendo a respirar que se pode 
praticar um esporte adequadamente. 

Embora uma pessoa entre na es
cola respirando, ouvindo ou enxer
gando, não é exagero dizer que ela 
ainda não sabe respirar, ouvir ou en
xergar adequadamente em certas si
tuações. O mesmo ocorre com a lín
gua. Entra-se na escola falando-se o 
português. Mas é aprendendo a fa
lar a própria língua que um falante 
consegue mudar os registros linguís
ticos de acordo com a situação da 
fala. A língua não tem apenas uma 
função social. 

Sistema 
O sistema linguístico é uma rede 

de relações constitutiva de um es
tágio cronológico da língua, que se 
subdivide em outros sistemas. Dessa 
forma, existe um sistema de demons
trativos e um sistema de sons vocáli
cos, por exemplo. Até o final da Ida
de Média, o sistema dos demonstra
tivos era constituído por uma dúzia 
de pronomes, como "esto", "esso", 
aquelo , aqueste , aquesse , es

te", "esse", "aquele", "isto", "isso", 
"aquilo". Alguns desses demonstra
tivos caíram em desuso. O sistema é 
outro, hoje, porque se alterou a rede 
de relações entre os demonstrativos 
com a eliminação de alguns deles, 

mas a língua permanece a mesma. 
A norma é que restringiu o sistema. 

Norma é o que é usual, normal, 
habitual na fala de uma comunida
de. A norma restringe o sistema e 
varia de acordo com a região, com 
o dialeto (cada dialeto tem suas 
normas linguísticas próprias). As
sim, o sistema permite que o preté
rito perfeito de "fazer" seja "fazi", 
como o de "correr" é "corri". Mas 
a norma exige que o pretérito per
feito de "fazer" seja "fiz" e rejeita a 
forma "fazi". 

Português-brasileiro 
O que caracteriza uma língua são 

os instrumentos gramaticais e não 
o léxico, isto é, é a gramática e não 
o dicionário o que caracteriza uma 
língua. A frase seguinte é legitima
mente portuguesa, embora as pala
vras reais que a constituem sejam 
todas estrangeiras: 

"O office-boy flertou com a gar
çonete da pizzaria." 

Essa frase é portuguesa porque 
seus instrumentos gramaticais são 
portugueses: o artigo, a preposição, a 
flexão verbal "-ou", o sufixo "-aria". 
Não é pelo fato de se desconhece
rem alguns termos usados em Por
tugal e desconhecidos no Brasil (e 
vice-versa) que se pode considerar 
que a língua falada lá seja diferente 
da falada aqui, porque o dicionário 
não faz a língua. Se fizesse, o inglês 
seria língua latina (há maior nú
mero de palavras de origem latina 
do que de origem anglo-germânica 
usadas no inglês diário) e o romeno 
seria língua eslava (grande parte do 
vocabulário ativo do romeno, que 
é língua latina, é de origem eslava). 

Alegam os linguistas que é ne
cessário um dicionário português-
-brasileiro (como o de Eno Teodo
ro Wanke, o de Mauro Villar, ou o 
de Roldão Simas Filho) para enten

der o português de Portugal. Está 
certo. Mas não é o vocabulário que 
caracteriza a língua. Duvido muito 
que um carioca do asfalto entenda 
o português de um morador da fave
la. E a língua é a mesma. Basta ler 
o livro Desabrigo e Outros Trecos, 
de Antônio Fraga (Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 1999) para ver o 
porquê do glossário brasileiro-bra-
sileiro, nas páginas 55-63, quase no 
final do volume! 

O fato de não entendermos cer
tas palavras usuais em Lisboa e des
conhecidas no Rio de Janeiro (e vi
ce-versa) não significa que estejamos 
diante de línguas diferentes. Afinal, 
também é possível dizer uma frase 
no português do Brasil sem que ne
nhum brasileiro de cultura média a 
entenda, como, por exemplo: "Pou
co se me dá que claudique a onagra. 
O que me apraz é acicatar." "Tradu
zida" para um registro mais informal, 
essa frase significa: "Pouco importa 
que a mula manque. O que eu que
ro é rosetar." São línguas diferentes? 

Os linguistas que privilegiam a 
fala popular, em detrimento da nor
ma culta, sob a alegação de que o 
português falado no Brasil é outra 
língua diferente do português fala
do em Portugal, confundem norma 
com sistema e adotam, como crité
rio de definição de língua, apenas 
pronúncias regionais e o léxico, e 
não os instrumentos gramaticais, 
como se fossem diferentes no Bra
sil o feminino, o plural, a flexão 
verbal ou os demonstrativos que 
se ouvem em Portugal. 

Falta-lhes, a esses linguistas, um 
pouco mais de estudo e de reflexão 
sobre a língua... 
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 8, n. 86, p. 52-53, dez. 2012.




