
POR SÍRIO POSSENTI 

rês questões devem reger o ensino de gramá
tica. Ao lado delas, outras poderiam ser des
tacadas, como leitura e escrita. O conjunto 

formaria a "área" de português, digamos. 
a) A variação e a mudança da língua; 
b) O desenvolvimento da capacidade de análise; 
c) O domínio da norma. 
Começo pela última. Não faria sentido tratar de 

língua portuguesa na escola, em sociedades como a 
nossa, se um dos objetivos não fosse que os alunos t i 
vessem, ao fim de anos de trabalho, razoável domí
nio da norma culta (até variavelmente, conforme 
seus usos reais). Ou seja: que soubessem escrever tex
tos publicáveis, resumos adequados, cartas a autori
dades ou a jornais, relatos / relatórios de viagem, etc. 

A melhor maneira de aprender a fazer isso é fa
zendo, e não estudar gramática ou corrigir listas de 
erros. É claro que a escrita e a rescrita de textos im
plica consultar dicionários, gramáticas normativas 
e manuais de redação, para verificar quais as expec
tativas "sociais", especialmente em casos de dúvida. 
Aliás, boas aulas ensinam a ter dúvida na hora certa. 

Variação 
Em seguida, a questão da variação e da mudan

ça da língua. N ã o faz sentido, numa era de domí
nio da ciência (quando se tenta explicar tudo), que 
alunos não possam ter ideia razoável de por que as 
línguas variam conforme a região, a idade, a esco
laridade, eventualmente, o sexo, etc. dos falantes. 

Talvez a única verdade indiscutível em relação 
às línguas é que não são faladas uniformemente por 
todos. A heterogeneidade social implica, ao menos 
coocorre, na heterogeneidade linguística - em to

das as sociedades! Seria simplificador supor (e impor) 
uma única variedade, tratando o restante das formas da 
língua simplesmente como erros. Mas o resultado mais 
interessante da consideração da variedade da língua é 
que ela pode ser tratada juntamente com sua mudança. 

Suponha um professor de história que parasse na queda 
do Muro de Berlim e considerasse que o que veio depois 
não é história (é erro!). Ou defendesse o correio a cava
lo, pois assim D. Pedro I soube das pressões de Lisboa para 
sua volta a Portugal. Por que a invasão ao Iraque não seria 
história? E por que excluir o envio de dados pela internet? 

A história do português continuou após Machado ou 
Graciliano. Ou Camões (que, aliás, escreveu "que outro 
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a tese de que "lhe" substitui "o", "a", 
etc. foi proposta por Mattoso já em 
1957? Mais fundamental: não é uma 
tese nascida da cabeça de Mattoso, 
mas dos dados do português do Brasil! 

Aliás, o estudo é exemplar: não 
só atesta o desaparecimento do anti
go pronome reto, mas o uso de "ele", 
"ela", etc. como objeto direto, sem 
propor que isso seja parte da norma, 
reconhecendo que é estigmatizado. 
A recusa em reconhecer os fatos, as 
novas formas da norma (visto que a 
forma aparece mesmo em textos de 
escritores profissionais) é equivalente 
a não reconhecer a internet, o rock, 
o D N A , as células, pois estes objetos 
não estão na história do século 19. 

Menos valorizadas 
Ser capaz de analisar as formas 

novas (usadas por pessoas cultas ou 
não) deveria fazer parte da capaci
dade do aluno (ao menos, do pro
fessor). Aulas de história falam de 
globalização; as de física, de átomos. 
Por que as de português não podem 
falar de formas dialetais menos valo
rizadas, nem dar-se conta de que for
mas do século 16 deixaram de existir 
e as novas estão nos textos dos lite
ratos, que as gramáticas dizem que 
são suas fontes? Como se pode dizer 
que "Tinha uma pedra" (no meio do 
caminho) é erro de português, assim 
como "Joga-se os grãos" (na água do 
alguidar), se tais formas estão em 
Drummond e Cabral - embora não 
sejam suas criações, mas amplamente 
usadas pelos que tomamos por cultos? 

Em terceiro lugar, é importante 
aprender a analisar, a observar dados 
com alguma sofisticação. Aceitar - só 

porque alguém disse - que "o" e "ore
lhudo" são adjuntos adnominais de 
"cão" em "O cão orelhudo", em vez 
de dizer que "orelhudo" é um adjun
to adnominal de "cão" e "o" é adjun
to adnominal de "cão orelhudo", é re
nunciar às capacidade de observação. 

Análise 
Aceitar sem discutir que "Livro 

para mim ler" é erro porque " m i m " 
não pode ser sujeito, sem dar-se con
ta que nunca se diz "mim vou/vai", 
nem "lhe vai/vem", etc, é só engo
lir ou decorar uma norma. 

Deve haver explicação para o fato 
raro. Provavelmente, decorre de que o 
falante "analisa" "Livro para mim" e 
"Livro para mim ler" como casos em 
que "eu" está no escopo de "para", pre
posição que rege objeto indireto. Por 
que, ao se tentar eliminar tal "vício" 
(!), nunca se leva em conta constru
ções parecidas, como "Tenha dó de 
mim" e "Hoje é dia de eu pagar"? A 
forma ajudaria a compreender porque 
a norma espera "para eu sair". 

Aprender a analisar (tanto estru
turas de acordo com a norma quan
to as descriminadas) ajuda a enten
der porque umas não devem ser usa
das em certos tipos de texto: não é 
que estão enadas (a história da língua 
mostra qual seu lugar); é que não são 
bem avaliadas. E por isso, dependen
do do tipo de texto, devem ser inclu
ídas, como o fizeram e fazem os me
lhores escritores. 
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 8, n. 89, p. 44-45, mar. 2013.




