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Há quem goste de ler, de escrever, de falar e de ouvir falar. Será talvez uma minoria, 

porque o sentimento partilhado é o de que há cada vez mais gente que fala cada vez 

pior, não sabe escrever, tem dificuldade em ler e não consegue compreender o que se 

lhe diz. São os erros de construção das frases, a flexão deficiente dos verbos, as 

palavras inventadas, os atropelos fonéticos, as confusões semânticas, os erros 

ortográficos, os erros de pontuação, os mal-entendidos, enfim, os exemplos 

encontram-se ao virar de cada esquina, são periodicamente relatados em livros ou em 

crónicas, e escuso-me de os reproduzir porque não gosto de lhes dar publicidade. 

Num estudo encomendado pela Comissão Europeia1, encontram-se dados pouco 

abonatórios da saúde cultural dos portugueses. Por exemplo: 67,3% da população não 

leu qualquer livro durante o último ano (a média na UE é de 42,1%); 74, 7% da 

população não utiliza computador (a média na UE é de 53,3%); e a taxa de utilização 

da Internet (14,8%) é a mais baixa da UE, onde o valor médio é de 34,5%. Portugal é 

ainda apresentado como o país da UE que lê menos jornais e menos vai ao cinema. 

Será que Portugal é também o país que pior conhece e usa a sua língua materna? 

Será que o sentimento mais pessimista de alguns radica num diagnóstico 

fundamentado e certeiro, ou tratar-se-á apenas da expressão da sua rabugice? Não é 

fácil encontrar uma resposta que ultrapasse o estatuto de opinião pessoal, mas podem 

convocar-se reflexões diversas, que permitam aos leitores pensar por si próprios e 

concluir o que melhor entenderem. 

 

 

1. Sobre analfabetismo e questões conexas 

 

O conceito de analfabetismo recobre diversas interpretações. O entendimento comum 

relaciona-o tipicamente com duas situações: um elevado grau de incultura geral; e, 

numa acepção mais benévola e menos exigente, o desconhecimento do código 

                                                 
1 Este estudo intitula-se La Participation des Européens aux Activités Culturelles. Foi desenvolvido pelo European Opinion 

Research Group, entre 22 de Agosto e 27 de Setembro de 2001, sob a forma de inquérito a cerca de 16.000 residentes na União 

Europeia, com idade superior a 15 anos. 
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linguístico escrito. É esta última a acepção que conta para as avaliações de natureza 

estatística. 

Se olharmos para a evolução da taxa de analfabetismo2, constatamos que dos cerca de 

80%, no início do século 20, aos cerca de 8%, no início do século 21, foi uma longa 

caminhada no bom sentido. E a desagregação por faixas etárias e sexo, apresentada 

pelo INE com base no Recenseamento Geral da População, de 1991, mostra ainda que 

a renovação geracional se encarregará de anular a assimetria entre mulheres e 

homens e baixar o valor global até ao nível médio europeu (ver quadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se assim é, como se explica o aparecimento do tal sentimento difuso acerca do modo 

como se fala e se escreve, se lê e se ouve? Talvez olhando para os níveis de ensino 

atingidos pela população portuguesa 

(dos 25 aos 64 anos), sobretudo 

quando confrontados com o que se 

verifica nos restantes países da UE3. 

Segundo este estudo, 80% da 

população portuguesa não ultrapassa 

o nível de formação escolar básica, 

sabendo-se que neste grupo se 

                                                 
2 Relação entre a população com 10 ou mais anos, que não sabe ler nem escrever, e a população total na mesma faixa etária. 
3 Os dados apresentados reportam-se a 1994 e são fornecidos pela OCDE em Education at a Glance. 

Mulheres Homens 
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incluem todos os que concluíram com sucesso o ensino básico, mas também todos os 

analfabetos e ainda todos aqueles que abandonaram o sistema educativo 

precocemente. Por outras palavras, os analfabetos de ontem são hoje alfabetizados de 

baixo nível de escolarização. 

 

Um outro tipo de informação relevante diz respeito ao nível de literacia e sobretudo à 

correlação entre este nível e o grau de ensino atingido. O Estudo Nacional de 

Literacia4 procedeu a uma classificação dos inquiridos em 5 níveis, cuja estipulação 

faz um uso crucial de distinções relativas ao seu conhecimento linguístico: 

Nível 0 Incapacidade absoluta de resolver qualquer tipo de tarefa 

Nível 1 Capacidade de realizar tarefas que implicam a localização de 

informação idêntica ou sinónima da constante nas instruções 

Nível 2 Capacidade de realizar tarefas que implicam a associação literal ou 

aproximada entre palavras ou expressões que se encontram no 

documento e nas instruções da tarefa a realizar 

Nível 3 Capacidade de realizar tarefas que implicam o processamento e 

integração de informação de forma a resumir ideias contidas num 

texto ou a fundamentar uma conclusão 

Nível 4 Capacidade de realizar tarefas que implicam o processamento e 

integração de informação múltipla em textos complexos 

 

O gráfico relativo à distribuição da 

população dos 15 aos 64 anos, segundo 

o nível de ensino, em cada nível de 

literacia, mostra, como se espera, que a 

população que não possui qualquer 

nível de ensino se distribui pelos níveis 

                                                 
4 O Estudo Nacional de Literacia: relatório preliminar, coordenado por Ana Benavente, foi realizado em 1994 e publicado no ano 

seguinte. 
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de literacia 0 e 1. Passando por cima dos níveis intermédios, que apenas repercutem, à 

sua escala, a situação do superior, não pode deixar de surpreender que na população 

que possui o grau de formação mais elevado se encontrem pessoas com o nível de 

literacia 1 e mesmo com os níveis 2 e 3. Só pouco mais de metade da população que 

atingiu o nível de ensino superior foi capaz de realizar as tarefas do nível 4. 

Em suma, não basta reduzir a taxa de analfabetismo, é preciso reduzir a taxa de 

abandono precoce da escola, melhorar a qualidade da aprendizagem e reflectir sobre o 

valor dos graus académicos. 

 

 

2. Com quem se aprende português? 

 

A aquisição de uma língua requer duas condições básicas: a capacidade de 

linguagem, que é inerente à espécie humana, e a exposição a estímulos linguísticos 

que transforma essa capacidade inata em conhecimento específico de uma dada 

língua. Para uma pessoa comum, os estímulos linguísticos recebidos são produzidos 

pelos seus familiares próximos, pelos interlocutores que encontra nos seus percursos 

de socialização (na família, na escola, com os amigos, no trabalho e em actividades 

lúdicas ou cívicas), e por todos os participantes nas emissões de rádio e de televisão a 

que assiste de forma mais ou menos consciente. Estes últimos são os mais 

normalizadores, no sentido em que maior número de falantes é mais 

sistematicamente exposto aos mesmos estímulos. Daí a sua importância. 

Em Portugal, as emissões regulares de rádio e de televisão nasceram (respectivamente 

no início da década de 30 e no final da década de 50 do século 20) num contexto 

sócio-político de abuso de poder por parte do Estado, corporizado pela figura da 

Comissão Nacional de Censura. Tratava-se de um Estado avesso a espontaneidades, 

opiniões avulsas e discussões sobre decisões tomadas pelos órgãos do poder político, 

religioso ou militar. Por essa razão, até há cerca de trinta anos atrás, a programação 

da rádio e da televisão incluía poucas entrevistas, poucos debates, poucos programas 
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de conversa em estúdio, pouquíssimos inquéritos de rua e nenhuma transmissão da 

realidade comum, muito menos em directo. Por outras palavras, o discurso rádio e 

teledifundido só raramente se poderia caracterizar como discurso espontâneo: os 

locutores e apresentadores davam voz a textos escritos para serem lidos ou construíam 

um discurso oral fluente e correcto. Talvez também pela diferença de registo 

linguístico tenham, então, ficado célebres programas como o Se bem me lembro …, do 

Professor Vitorino Nemésio, o Zip-Zip ou as mensagens de Natal dos soldados 

portugueses em África. 

A mudança de regime político no país e a revolução tecnológica global alteraram 

radicalmente este estado de coisas: aos poucos e poucos, os microfones da rádio e as 

câmaras da televisão começaram a transmitir toda a espécie de registos linguísticos. 

O espaço para leitura de textos escritos é hoje em dia francamente minoritário nas 

grelhas de programação: acontece em serviços de noticiário, mas não integralmente, 

dado que incluem com frequência entrevistas, inquéritos e debates, que obviamente 

se processam pela oralidade e imediatismo; acontece em documentários e programas 

de reportagem, que não são programas de grande audiência; e acontece ainda em 

algumas breves apresentações de programas de entretenimento. 

Espaço idêntico é ocupado por entrevistas e debates. A qualidade dos enunciados 

linguísticos corresponderá, certamente, à qualidade média do discurso oral 

preparado. Em princípio, os entrevistados e os participantes no debate são convidados 

a expor as suas opiniões sobre questões que conhecem, estudaram ou acerca das quais 

devem esclarecimentos à sociedade, porque quem convida considera que essas 

opiniões e esclarecimentos merecem ou devem ser conhecidos por um conjunto 

alargado de pessoas. O apuro linguístico destas intervenções é variável. Depende da 

qualidade da sua formação linguística, do treino anterior, e dependerá até de factores 

extra-linguísticos, como a aptidão natural, o cansaço, o medo, a efectiva preparação 

cultural, técnica ou científica dos entrevistados, a sua vontade de divulgar e 

esclarecer quem os ouve, ou, pelo contrário, o seu interesse em escamotear factos ou 

conhecimentos. Qualquer que seja o seu grau de apuro, os enunciados linguísticos 
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produzidos terão as características do discurso oral, com hesitações, reformulações e 

mesmo alguns erros que o locutor não detecta no imediato ou não considera 

importante corrigir. 

Um terceiro tipo de discurso é aquele que é produzido, por exemplo, por pessoas que 

respondem a inquéritos de rua, sob um efeito de surpresa e certamente mais 

preocupados com o facto de estarem a ser gravados e virem a ser exibidos, do que com 

o que estão a dizer. Muitos não terão o hábito de produzir e verbalizar um raciocínio 

ou uma reflexão, pelo que as respostas saem disparatadas ou apenas desinteressantes 

e veiculadas por enunciados linguísticos de fraca qualidade.  

No limiar deste eixo relativo ao registo discursivo está a relativa novidade dos já 

referidos „programas de realidade‟. Os enunciados produzidos neste tipo de emissões 

têm características diferentes de todos os anteriores: trata-se do simulacro de um 

registo discursivo informal e isento de qualquer tipo de interdito próprio da 

comunicação não-privada. A sua mediatização outorga-lhe um estatuto imerecido. 

O tempo que sobra não é falado em português. 

Ora com tanta estimulação da oralidade, da espontaneidade, da informalidade, da 

legitimação do disparate e da impreparação, como esperar que a qualidade dos 

enunciados linguísticos produzidos pela maioria da população tenda a subir, em vez 

de descer? 

 

 

3. Por último: sobre o fascínio do inglês 

 

Não conheço dados estatísticos relativos à aprendizagem de línguas estrangeiras, e 

especialmente do Francês e do Inglês, em Portugal. Mas a percepção que tenho é a de 

que o número de portugueses que fala uma língua estrangeira é crescente, que o 

número de portugueses que conhece duas línguas estrangeiras tende a diminuir, que 

cada vez menos pessoas falam Francês e que muitas mais falam Inglês. 
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Na origem deste estado de coisas, haverá decerto razões de política interna, como a 

maior permanência dos estudantes no sistema educativo e as reformas curriculares 

dos níveis básico e secundário, mas não são essas as razões que explicam o fascínio 

pelo Inglês, que é, aliás, um fenómeno transnacional. Na opinião de muitos, fica bem 

utilizar palavras em Inglês mesmo quando existem equivalentes em Português: 

prever um coffee-break a meio da reunião, preparar um abstract do artigo em mãos, 

sem esquecer o hand-out para a apresentação, criticar o show-off do colega ou 

terminar o dia num cocktail promocional, não pode deixar de acrescentar algum 

glamour ao quotidiano de cada um de nós. O resto vem por acréscimo. Se os que estão 

no topo da pirâmide falam assim, os que estão no piso de baixo não podem perder a 

oportunidade de se aproximar do alvo, sem sequer gastar dinheiro. Angliciza-se, 

assim, progressivamente, todo e qualquer domínio do léxico das outras línguas. 

Note-se, porém, que o fascínio linguístico é apenas decorrência do fascínio cultural 

que se constrói a partir do cinema americano, da música americana, da televisão 

americana, da iconografia americana, da produção científica americana, do 

progresso técnico americano, dos estilistas americanos, dos perfumes americanos, dos 

modelos políticos americanos, das figuras públicas americanas e até mesmo dos 

padrões de vida americanos. Tudo o que é americano passa à categoria de 

internacional para acabar por ser nacionalizado em cada país estrangeiro. 

Nada me move, no geral, contra os americanos, nem contra o Inglês ou os 

anglicismos. Apenas noto que o fascínio americano implica, em muitas 

circunstâncias uma perda de auto-estima. Ora no domínio linguístico, a conjugação 

destes dois factores pode, pura e simplesmente, conduzir a uma colonização 

linguística efectiva e generalizada. 

Termino, então, com mais uma pergunta: se quem é português não gosta de 

falar português, como é que vai querer melhorar o seu conhecimento 

dessa língua? 
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Falar bem 
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O conceito de bem falar é um conceito vago. É vago porque remete para outros 

conceitos igualmente vagos, como língua e norma; é vago porque cruza planos, como 

variação e agramaticalidade; e é vago ainda porque confunde competência com 

talento. Detenhamo-nos por instantes, mas pacientemente, em cada um destes 

aspectos. 

1. Linguagem é o nome de uma capacidade humana, de um dos órgãos do aparelho 

cognitivo, que, à semelhança da cor da 

pele ou do comprimento médio do 

fémur, admite diversas manifestações 

típicas. À luz do episódio bíblico da 

Torre de Babel (Génesis, 11:1-9)5, a 

diversidade linguística poderá ser 

interpretada como uma punição 

divina da arrogância dos homens, 

mas a história conhecida acerca da 

evolução das línguas aponta antes 

para a inevitabilidade dessa 

desmultiplicação da capacidade de 

linguagem e para a existência de uma 

relação directa entre a diversidade 

linguística e a fundação/aniquilação 

de nacionalidades. Com efeito, aquilo 

a que, em alguns casos, se chama 

língua, noutros chama-se dialecto: nem sempre muda o conteúdo da diferença, mas 

sem dúvida que muda o seu valor político. 

                                                 
5 O episódio da Torre de Babel tem inspirado diversas interpretações, quer no que diz respeito ao seu valor simbólico, quer quanto 

à sua real existência, localização e forma. Também tem motivado inúmeras representações artísticas: aquela que aqui se 

reproduz é uma xilogravura da autoria de M.C. Escher e data de 1928. Sobre este assunto, pode encontrar-se informação 

interessante em www.towerofbabel.info. 
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Exemplificando. O Português e o Castelhano6 são considerados como línguas 

diferentes, enquanto que o Português Europeu e o Português do Brasil são entendidos 

como variedades da mesma língua7. Não existem razões de natureza linguística que 

justifiquem esta categorização. A linguística pode mostrar diferenças e semelhanças 

entre diferentes usos linguísticos, mas não os quantifica nem os hierarquiza 

obrigatoriamente de modo consonante com a categorização efectuada pelo real. A 

definição de língua é, pois, uma definição política.8 

 

                                                 
6 Haverá talvez quem estranhe que chame Castelhano ao que quase todos chamam Espanhol. Cabe aqui um esclarecimento. A 

formação política de Espanha data do final do século XV e resultou de uma congregação de diversas nacionalidades em torno do 

reino de Castela. À língua aí falada, ou seja, ao Castelhano, coube, desde esse momento, a função de língua nacional. Do ponto 

de vista linguístico, chamar Espanhol ao Castelhano é, pois incorrecto e injustificável. 
7 Em www.instituto-camoes.pt/cvc/hlp encontra-se informação concisa e rigorosa acerca do Português e da sua diversidade. 
8 Um outro exemplo próximo da nossa realidade diz respeito ao Galego. Veja-se um comentário irónico em 

www.udc.es/dep/lx/cac/galport/index.htm. 

Dialectos portugueses setentrionais 

 Dialectos transmontanos e alto-minhotos 

 
 
Dialectos baixo-minhotos-durienses-beirões 

Dialectos portugueses centro-meridionais 

 
Dialectos do centro litoral 

 
Dialectos do centro interior e do sul 

 
Limite de região subdialectal com características 
peculiares bem diferenciadas 

http://www.instituto-camoes.pt/cvc/hlp
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Igualmente política é a definição de norma. Retomemos a comparação entre o 

Português e o Castelhano. Qualquer que seja a definição aceite como boa, a norma do 

Português não acolhe a neutralização da distinção entre [b] e [v], ou seja, a chamada 

troca do b pelo v9. Quem pronuncia bago e vago 

da mesma maneira sabe que não é falante da 

norma do Português. Pelo contrário, a norma do 

Castelhano acolhe a neutralização destas duas 

consoantes, como facilmente se constata 

comparando a pronúncia de palavras como 

vapor, verde, vila, voto ou vulto, na variante 

„standard‟ das duas línguas. Este contraste 

resulta exclusivamente da localização 

geográfica das capitais dos dois países relativamente a uma isófona, ou seja, uma 

linha de fronteira fonética, que atravessa longitudinalmente a Península Ibérica, 

colocando Lisboa e Madrid em lados opostos. 

Falar bem uma língua é, pois, uma asserção com um forte conteúdo político. Ora o 

poder político não cumpre as suas obrigações neste domínio, não discute propostas de 

política linguística e não permite que uma delas seja sufragada, contrariamente ao 

que se passa com a política económica, a política educativa ou a política de defesa. 

Aproveito para deixar claro que por política linguística deve entender-se um quadro 

de referência concreto para a resolução de questões concretas e não uma vaga conversa 

pomposa e sentimental, com citações poéticas previsíveis e nulo conteúdo técnico. A 

ausência de uma política linguística para o Português deixa ao sabor das marés o que 

fazer com o estatuto do Português Europeu face ao Português do Brasil e dos países 

africanos onde é falado, dando lugar a episódios caricatos como o do Acordo 

Ortográfico que ninguém sabe em que pé está; deixa ao critério de cada um a decisão 

                                                 
9 De acordo com a „Nova proposta de classificação dos dialectos Galego-Portugueses‟, de L. F. L. Cintra, publicada no Boletim de 
Filologia, 22, 1971, pp. 81-116, esta é uma das características que permitem distinguir os dialectos setentrionais dos dialectos 

meridionais. O mapa aqui apresentado foi adaptado por L. Segura e J. Saramago, in „Variedades dialectais portuguesas, 

publicado em Caminhos do Português: Exposição Comemorativa do Ano Europeu das Línguas [Catálogo], 2001, Biblioteca 

Nacional de Lisboa. Este mapa pode ser consultado em www.instituto-camoes.pt/cvc/hlp/index.html. 

http://www.instituto-camoes.pt/cvc/hlp
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sobre qual o Português que deve ser ensinado nas escolas e diga como se devem 

acolher os empréstimos, quais as palavras que integram o seu léxico e quais as 

construções que a sua gramática rejeita; e deixa entregue à sua própria sorte a 

comunidade estrangeira que escolheu Portugal como país de acolhimento, mas sendo 

falante de outras línguas, como o Crioulo Cabo-verdiano, o Romeno ou o Russo, vê, 

por essa circunstância, acrescidos os seus problemas de integração. 

Deve, assim, concluir-se, ao encerrar este primeiro aspecto, que se o poder político 

exercesse as suas competências, falar bem Português seria mais fácil para um maior 

número de pessoas. 

2. A segunda questão trata de encontrar um ponto de equilíbrio entre variação e 

agramaticalidade. É sabido que o senso comum traça uma clara distinção entre o 

dialecto prestigiado e os restantes dialectos, sendo as pistas mais evidentes de 

natureza fonética. Consequentemente, a pronúncia de Lisboa é tomada como a boa 

pronúncia, a pronúncia do Porto é olhada pelo resto do país como uma questão 

regional e caricaturável, e a pronúncia da Madeira é quase só uma curiosidade 

etnológica. Do ponto de vista linguístico, estas hierarquias e estes juízos de valor são 

disparatados e infundados: não há dialectos melhores nem piores e a diversidade 

linguística, à semelhança da variação animal ou vegetal, é um bem a preservar, quer 

porque se trata de um direito inalienável do ser humano ao usufruto da sua herança 

linguística, quer porque essa diversidade é uma preciosa fonte de informação para a 

investigação e progresso do conhecimento. A variação geográfica não pode, pois, servir 

de base à formulação de juízos de gramaticalidade. 

Acontece que a variação dialectal está intimamente relacionada com a mudança 

linguística, ou seja, com a variação diacrónica. O Português tem 8 a 9 séculos de 

história e já mudou muito. Sabe-se que muito do que hoje consideramos bom 

Português é o resultado da consagração de usos agramaticais em anteriores 

sincronias. Para a generalidade dos falantes do Português, o conhecimento de 

estádios anteriores da sua própria língua é inexistente e por essa razão dificilmente 

associará alguns dos actuais erros a mudanças em curso. É por exemplo o que se 
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verifica quando se trata da flexão do pretérito perfeito do indicativo. Com a segunda 

pessoa do plural em vias de extinção (p.e. ledes, lestes) e a pressão paradigmática 

resultante do facto de todas as formas de segunda pessoa do singular terminarem 

em –s (p.e. falas, falavas, falasses, falarias, falares, etc.), surge com força crescente a 

substituição da forma canónica da segunda pessoa do singular (p.e. fizeste) pela 

forma terminada em –s (i.e. tu fizestes). Não há boa consciência linguística que não 

assinale e critique o erro. Resta saber até quando terá legitimidade para o fazer, caso 

este erro venha a ser aceite como produto da mudança linguística. 

A variação geográfica e a variação diacrónica são apenas dois dos domínios de 

variação que caracterizam as línguas naturais. Há outros, mas estes bastam para 

mostrar o que pretendo, ou seja, que o conceito de erro gramatical é um conceito 

relativo. Não se pense, porém, que qualquer erro é variação e que toda a variação é 

gramatical. Não, e é por isso mesmo que a estipulação de um dialecto padrão é 

indispensável. Se essa estipulação é uma questão política, a descrição da sua 

gramática e a descrição dos tipos de variação que essa gramática admite são 

atribuições dos linguistas. Os linguistas são profissionais que o mercado de trabalho 

tende a desprezar, mas se fossem mais vezes convidados a intervir, e em particular 

por quem comercializa enunciados linguísticos, falar bem Português seria mais fácil 

para um maior número de pessoas. 

3. A propósito de falar bem, referi, por último, a confusão entre competência e talento. 

Falar bem é um elogio geralmente aplicado a falantes com um discurso fluente e bem 

programado, que podem realmente ser vistos como falantes talentosos. Também, 

embora toda a gente saiba correr, só alguns têm o talento que lhes permite ser atletas 

de alta competição. Haverá, talvez, razões misteriosas para que tais situações de 

excepção se verifiquem, mas muito é biológico: os atletas de alta competição possuem 

precisas características físicas favoráveis; os bons oradores terão propriedades 

cognitivas semelhantemente propícias e adequadas. 

Agora tanto num caso como noutro, o trabalho é indispensável: aos atletas, o treino, a 

preparação física; aos bons conversadores, a formação e a prática. Se o talento é 
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exclusivo de alguns, já esta dimensão, a do trabalho é mais generosa e está acessível a 

todos. Então, se nem todos podem ser falantes talentosos, oradores brilhantes, 

inesquecíveis conversadores, todos podem praticar a sua competência linguística e 

basear no esforço individual a melhoria do seu uso do Português. 
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A face linguística das relações de poder 
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As relações de poder manifestam-se de diversas maneiras. Logo também por códigos 

linguísticos específicos. Se alguns desses códigos são subtis, quase imperceptíveis, 

outros são mais explícitos e outros ainda quase se comportam como mensagens 

subliminares. 

 

1. Subtilezas 

Existe um vínculo subtil que une o eixo do „mais poder -> menos poder‟ ao eixo do 

„dialecto mais prestigiado -> dialecto menos prestigiado‟. Senão vejamos: 

i. O dialecto falado na capital política de um país apresenta-se, geralmente, 

como padrão linguístico desse país. Esse facto, por si só, não me parece ser 

problemático: é necessário escolher um. Já a depreciação dos restantes 

dialectos, vista a esta luz, não pode deixar de ser entendida senão como 

uma mera manifestação de um abuso de poder preconceituoso e ignorante. 

ii. O dialecto falado na capital política de um país apresenta-se, geralmente, 

como segunda língua de todos os profissionais da rádio, da televisão e das 

artes faladas, como a canção, o teatro ou o cinema. Pode haver casos em 

que tal se justifica, dada a necessidade de assegurar um referencial de 

identidade e intercompreensão. Mas na maior parte dos casos, plasmar o 

seu próprio dialecto a partir do dialecto-padrão corresponde à abdicação do 

direito à identidade. 

iii. Seguindo ainda a mesma linha de raciocínio, registe-se que para muitos 

dos candidatos a políticos ou pró-políticos, como gestores públicos, 

causídicos de nomeada, famosos intelectuais ou quem quer que seja que 

deseje destacar-se socialmente, a exibição do seu dialecto materno é 

liminarmente rejeitada. A assunção pública de um modo de falar não-

prestigiado exige um sólido grau de auto-confiança, pelo que o risco de 

empobrecimento linguístico do país é evidente. É sobre esse risco que fala a 
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canção dos GNR, Pronúncia do Norte, cantada por Rui Reininho e Isabel 

Silvestre: 

Há um prenúncio de morte 

Lá do fundo de onde eu venho 

Os antigos chamam-lhe relho 

Novos-ricos são má sorte 

É a pronúncia do norte 

Os tontos chamam-lhe torpe 

Hemisfério fraco, outro forte 

Meio-dia não sejas triste 

A bússola não sei se existe 

E o plano talvez aborte 

Nem guerra, bairro ou corte 

É a pronúncia do norte 

É um prenúncio de morte 

Corre o rio para o mar 

Não tenho barqueiro, nem hei-de remar 

Procuro caminhos novos para andar 

Tolheste os ramos onde pousavam 

Da geada às pérolas, as fontes secaram 

Corre um rio para o mar 

E há um prenúncio de morte 

E as teias que vidram nas janelas 

Esperam um barco parecido com elas 

Não tenho barqueiro, nem hei-de remar 

Procuro caminhos novos para andar 

E é a pronúncia do norte 

Corre o rio para o mar. 

Existe também um vínculo subtil entre poder político e linguagem. Em países como 

Portugal, cuja unidade linguística é quase absoluta, a questão não se coloca, mas há 

casos em que o problema é mais sério. Vejamos alguns dos que nos estão mais 

próximos: 

i. A Espanha é, actualmente, uma união política de diversas autonomias. 

Cada região autónoma, e em particular a Galiza e a Catalunha, são 

detentoras de línguas distintas do Castelhano. A estipulação do 

Castelhano como língua nacional, a possibilidade de uso em público do 

Galego, do Catalão ou de outras línguas regionais, e a escolarização destas 

línguas fazem parte da actual realidade espanhola, mas nem sempre foi 

assim: durante a ditadura franquista, por exemplo, só o Castelhano podia 

ser utilizado em público e só essa língua era ensinada nas escolas. 

ii. O País Basco, politicamente partilhado por Espanha e França, faz do uso 

da sua língua, o Basco, uma bandeira de união, resistência e 

sobrevivência. O Basco é uma das poucas línguas da Europa que não 
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pertence à matriz indo-europeia e, consequentemente, é linguisticamente 

muito distinto quer do Castelhano, quer do Francês. 

iii. Em Timor-Leste, durante a ocupação indonésia, o Português teve, como é 

sabido, uma função de sustentáculo da resistência, nomeadamente 

através do seu uso na liturgia católica. 

 

2. Tu, você e o Senhor Engenheiro 

O registo linguístico em que dois interlocutores se colocam pode, igualmente, emanar 

da posição hierárquica em que mutuamente se colocam e tacitamente aceitam. Entre 

iguais, qualquer que seja o grau de escolaridade, a idade, o sexo, o tipo de relação 

pessoal ou mesmo a situação de locução, o registo pode ser informal, pode fazer uso de 

um léxico mais rude e de formas de tratamento que indiciam maior proximidade. 

Quando a relação que se estabelece entre os diversos interlocutores é uma relação de 

superioridade / inferioridade, a liberdade de escolha do registo linguístico fica 

limitada, tende a tornar-se mais formal, mais distante e mais restrita: os homens 

não falam com as mulheres do mesmo modo que falam entre si, os mais novos não 

falam com os mais velhos como falam uns com os outros, o que é dito e como é dito 

entre irmãos não é dito do mesmo modo aos pais, chefes e chefiados controlam o seu 

uso da língua quando interagem verbalmente. 

Note-se que nesta relação desigual, o grau de formalismo, de distância e de 

interdição é determinado por quem tem mais poder. Veja-se, por exemplo, o que sucede 

com a adopção de uma forma de tratamento. As formas de tratamento são: 

“Um recurso da língua […] de natureza formal, com a função discursiva de regular 

eficazmente as faces do locutor e do interlocutor, com vista a obviar obstáculos e rupturas na 

comunicação-interacção.”10 

Há línguas em que as formas de tratamento constituem um sistema complexo. O 

Português é uma delas. Tipicamente, uma situação de interacção verbal envolve um 

                                                 

10 In Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e Secundário, Ministério da Educação, Lisboa, 2002. 
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locutor e um interlocutor, que alternadamente trocam de posição. O modo como se 

interpelam obedece a um conjunto de princípios, que passa também pela relação de 

poder que os une. A forma verbal utilizada neste tipo de discurso é habitualmente a 

da segunda pessoa, mas, no Português, a segunda pessoa tem diversas realizações 

formais: 

 Tu queres … Vós quereis … 

 Você quer … Vocês querem … 

 A menina quer … As meninas querem … 

Ainda que todos estes enunciados linguísticos sejam caracterizáveis como fazendo 

uso da segunda pessoa, as formas verbais utilizadas variam: tu e você usam a forma 

verbal da segunda pessoa (exs. queres, quereis), mas nos restantes enunciados as 

formas verbais usadas (exs. quer, querem) são cunhadas supletivamente a partir da 

terceira pessoa (cf. ele quer, eles querem). O recurso à forma verbal da terceira pessoa, 

que, por definição, é a pessoa ausente da situação de interacção verbal, no singular 

cria distância e no plural tende a substituir integralmente a forma canónica. Assim, 

o tratamento por tu é mais próximo e menos formal, enquanto o tratamento por você é 

mais distante e mais formal; no dialecto de Lisboa, o tratamento por vós não é 

utilizado, sendo reconhecido como antigo ou próprio de um outro dialecto ou 

sociolecto. 

A marcação do grau de formalidade não se esgota na oposição entre tu e você, já que o 

Português faz largo uso de expressões nominais classificadoras do interlocutor. Se tu 

é a forma de tratamento que exibe maior grau de proximidade entre o locutor e o 

interlocutor, você é a opção intermédia e tratamentos do tipo Senhor Engenheiro são 

aqueles que codificam a relação mais distante. No plural, a escolha fica limitada a 

estas duas últimas possibilidades, daí que o tratamento por vocês assuma o papel 

semântico de tratamento mais próximo. 

As expressões nominais classificadoras do interlocutor podem ser de muito diversa 

ordem, das relações familiares (exs. Tia Alice, Prima Teresa) à expressão dos afectos, 
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frequentemente reforçada pela presença de um possessivo (exs. Amigo João, Minha 

Querida Lúcia), do reconhecimento do grau académico (exs. Mestre António Pereira, 

Professor Doutor Sebastião Araújo), à expressão de um título profissional (exs. 

Arquitecto Brás de Almeida, Engenheiro Costa Dias, Juíza Teresa Antunes), que 

popularizou de forma arrasadora o título académico de Doutor / Doutora atribuindo-o 

à generalidade dos licenciados, ou da identificação de um título nobiliárquico (exs. 

Visconde de Paredes, Rainha de Inglaterra) a uma mera expressão de respeito (exs. 

Dona Isabel, Senhor Henrique). Sem esquecer as expressões que identificam cargos 

de poder, quer se trate do poder temporal (exs. Ministro Manuel da Silva Gonçalves, 

Presidente Santos Queirós), quer do espiritual (exs. Padre Videira, Senhor Bispo 

António Rodrigues). 

 

3. Fêmeas, varões e nem uns, nem outros 

A última relação entre poder e expressão linguística de que hoje quero falar diz 

respeito ao género. Género é uma categoria gramatical, tal como número ou tempo, 

para citar apenas alguns exemplos. Servem estas categorias, em geral, para codificar 

informação e também para tornar visíveis, através de um mecanismo a que se dá o 

nome de concordância, algumas relações gramaticais. 

A sua presença num dado sistema linguístico pode ser muito diversa da sua presença 

noutro. No Português, a categoria gramatical de género é uma categoria 

problemática, por várias razões: 

i. Todos os nomes possuem um valor de género, masculino ou feminino, 

mas, frequentemente, essa propriedade gramatical não veicula nenhum 

significado. É o que se passa com nomes como livro, bola ou pares como 

chinelo e chinela. 

O sistema de género do Português, próximo do Castelhano, do Francês, do 

Italiano, do Inglês ou do Alemão, é herdeiro do sistema da matriz indo-

europeia. Este era um sistema de base semântica, que estabelecia uma 
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tripartição das entidades nomeáveis e a cada tipo atribuía um diferente 

valor de género: 

 fêmeas  género feminino 

animados  

seres machos  género masculino 

inanimados   género neutro 

Na passagem do Latim ao Português e às restantes línguas românicas, o 

neutro („nem um, nem outro‟, na sua acepção original) desapareceu, pelo 

que os nomes que, em Latim, tinham esse valor de género tiveram de 

integrar-se no conjunto dos nomes femininos (cf. cor) ou no conjunto dos 

nomes masculinos (cf. mar) e a base semântica do sistema de género 

ficou seriamente danificada. 

ii. Associada a essa perturbação diacrónica vem uma outra que tende a 

associar as palavras terminadas em –a ao género feminino e as palavras 

terminadas em –o ao género masculino. Sabe-se que há algumas 

excepções, registando-se umas poucas palavras femininas terminadas em 

–o (exs. tribo, modelo) e bastantes mais palavras masculinas terminadas 

em –a (exs. mapa, poema). Esta constatação parece sugerir que o primitivo 

sistema de género de base semântica é substituído, no Português, por um 

sistema formal, com o valor de género dependente de um contraste fonético 

no final da palavra e de um conjunto finito de excepções. A realidade é, 

porém, diferente: ainda que as palavras terminadas em –o ou em –a sejam 

muito numerosas, há muitas palavras com outras terminações e que, 

naturalmente, vão ter género masculino ou feminino sem que a posse 

desse valor de género seja previsível (cf. filme, animal, calor, país, café, 

pajem vs lente, cal, flor, íris, pá, imagem). 

iii. Por outro lado, no universo dos nomes que referem entidades animadas 

nem sempre existe coincidência entre o valor do género gramatical e o sexo 
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da entidade referida. Mulherão, por exemplo, é um nome masculino embora 

a sua referência semântica seja feminina. Inversamente, águia-macho 

tem género feminino e referência masculina. Acresce ainda que algumas 

palavras de género feminino referem quer entidades de sexo masculino, 

quer entidades de sexo feminino (ex. testemunha, criança) e o mesmo se 

passa com alguns nomes masculinos (ex. cônjuge, ídolo). 

iv. Por último, dado que no sistema de género do Português só existem dois 

valores (i.e. feminino e masculino), sempre que a referência semântica 

inclui um conjunto de entidades de sexo feminino e de sexo masculino, 

torna-se necessário seleccionar um dos valores como valor não-marcado, ou 

seja, como valor que possui uma capacidade de referência genérica. No 

Português, o valor de género que detém essa capacidade é o masculino. 

Assim, a concordância sintáctica, por exemplo, seleccionará sempre o valor 

masculino mesmo que a entidade que desencadeia essa concordância seja 

predominantemente, mas não exclusivamente, feminina: 

As dez candidatas e o seu ursinho de estimação foram contratados por uma agência 

publicitária 

O mesmo se verifica sempre que um determinado nome deve referir uma 

entidade, independentemente do seu sexo: a expressão „número do 

beneficiário‟, num qualquer formulário deverá ser entendida como 

contendo uma referência quer aos beneficiários homens, quer aos 

beneficiários mulheres. Pelo contrário, a expressão „número de beneficiária‟ 

só pode ser interpretada como contendo referência exclusiva aos 

beneficiários mulheres. 

Em suma, a economia do sistema linguístico do Português conduziu, no que diz 

respeito à categoria de género, a uma perda do seu conteúdo semântico. Mas ainda 

subsiste alguma memória do sistema anterior, pelo que a identificação entre género 

masculino e sexo masculino, por um lado, e género feminino e sexo feminino 
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continua a estar presente na consciência linguística dos falantes desta língua. E 

assim sendo, nasce lugar para a interrogação acerca da atribuição de valor não-

marcado ao género masculino. A resposta, porém, não cabe à linguística. 
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Mudam-se os tempos, mudam-se as palavras 
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A primavera é um tempo de novidade. Falemos então do que, no universo linguístico 

dos falantes, mais se renova, que é o seu léxico. Comecemos por algumas 

generalidades. 

1. A aquisição de linguagem é um processo cognitivo que se desenvolve por 

etapas, ao longo de um dado período de tempo (grosso modo, do nascimento até 

ao início da adolescência), desde que exista exposição a estímulos linguísticos. 

Findo este tempo, a que se dá o nome de período crítico, só uma porta fica 

aberta: é a porta da aprendizagem de novas palavras, que pode não fechar 

nunca, acompanhando os falantes ao longo da vida. 

2. O léxico é um dos órgãos do sistema linguístico. Tem uma natureza 

cumulativa e, tanto quanto se sabe, capacidade infinita. Mas as unidades 

lexicais não têm todas o mesmo tipo de presença no discurso dos falantes: 

distingue-se o léxico activo (aquele que é utilizado) do léxico passivo (aquele 

que não sendo usado pode ser reconhecido), e ainda se estabelecem contrastes 

de frequência e de adequação, por exemplo, ao registo linguístico, que vai do 

mais formal ao mais informal. A produção linguística quotidiana faz uso de 

apenas um pequeno número de palavras e, mesmo neste pequeno grupo, o 

subgrupo de palavras muito frequentes é muito menor do que o restante. Pode, 

assim, falar-se de palavras frequentes (como, por exemplo, casa, cama ou 

almoço), de palavras menos frequentes (como habitação, leito, refeição) e de 

palavras raras (como tugúrio, catre, ágape). 

3. O aparecimento de palavras novas (cf. regionalite, pós-referendo), a que a se 

dá o nome de neologia, é compensado pelo desaparecimento de velhas palavras 

(cf. coita, igualdança), que, por essa via, ganham o nome de arcaísmos. Em 

abstracto, o léxico de uma língua inclui todas elas: as palavras velhas, as 

novas e as de sempre. Mas para um dado falante, numa dada sincronia, os 

arcaísmos não existem e os neologismos têm um estatuto precário. A reacção à 

mudança também tem uma dimensão linguística, pelo que a integração de 
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novas palavras nem sempre se processa de forma pacífica, requerendo com 

frequência o recurso a argumentos de autoridade.  

 

4. Na cultura ocidental contemporânea, os dicionários ocupam um lugar quase 

sagrado, de suprema sabedoria no que diz respeito ao estatuto de existência de 

uma palavra: para o senso comum, se a palavra está no dicionário, existe; se 

não está, não existe. Acontece que o que está num dicionário lá está por 

escolha de um dado dicionarista ou dicionaristas, pessoas que terão talvez 

formação em lexicologia, mas não têm nenhum mandato que lhes outorgue o 

poder de incluir ou excluir palavras num determinado léxico. Esse poder 

pertence à comunidade linguística, que filtra o que acolhe em função do que 

sabe da sua língua e da motivação semântica que possa existir. 

 

Voltemos, então, ao tema de hoje, começando por perguntar porque nascem novas 

palavras. Parte da justificação está na disponibilidade: nascem novas palavras 

porque é possível fazer nascer novas palavras, as línguas possuem recursos que 

permitem fazer nascer novas palavras, basta que uma comunidade de falantes o 

deseje. Frequentemente, o aparecimento de novas palavras é, porém, um epifenómeno: 

uma descoberta científica que precisa de ser nomeada, 

um movimento cultural que se institui, ou uma 

personalidade política que atribui autoria a um modo 

particular de actuação, são fenómenos que dão 

geralmente origem à criação de novas palavras. O 

nome afegão para uma dada peça de vestuário 

feminino, por exemplo, só passou a fazer parte do 

léxico do Português quando o Afeganistão entrou na 

pauta jornalística internacional e consequentemente 

também na portuguesa.  
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Segunda interrogação: como nascem as palavras? De muitas maneiras diferentes. 

Algumas são imprevisíveis, outras são mais sistemáticas, mas para todas há 

restrições, que passam pela conformidade morfológica e fonológica ao sistema 

linguístico em que se integram e pela sua relevância semântica. 

No domínio dos processos imprevisíveis estão os casos de criação livre, de uma 

associação espontânea de sons e da atribuição de um valor referencial à sequência 

sonora inventada. Não é fácil encontrar exemplos, mas lembro-me de um objecto 

utilizado num concurso de televisão há já alguns anos e a que foi dado o nome de 

bezidróglio, se não estou em erro. Tanto quanto sei, nunca foi registado em 

dicionário e tenderá a desaparecer quando a memória da sua existência se extinguir. 

Muitíssimo mais frequentes são as palavras que entram numa língua por 

empréstimo, ou seja, por adopção de uma palavra que pertence ao léxico de uma outra 

língua, quer haja uma efectiva situação de contacto entre a língua de origem e a 

língua de destino, quer se trate de uma mera transferência lexical, eventualmente 

mediada por uma língua veicular: os primeiros tomam o nome de empréstimos 

directos (cf. queque do Inglês cake), os segundos são empréstimos indirectos (cf. 

tomate, do Castelhano tomate, proveniente do Nauatl tómatl). No léxico do Português 

encontram-se centenas de empréstimos e talvez valha a pena apresentar duas das 

questões que a introdução deste tipo de neologismos coloca. 

1. Em primeiro lugar, os empréstimos provêm de uma dada língua de origem. 

No Português contemporâneo os mais frequentes são os anglicismos (cf. 

check-up, jeans, out-door), mas há empréstimos de muitas outras 

proveniências, como os galicismos (cf. pot-pourri), os castelhanismos (cf. 

guerrilha), os germanismos (cf. guerra) ou os italianismos (cf. grotesco), se 

considerarmos apenas línguas europeias. Os empréstimos provenientes de 

línguas árabes também estão fortemente presentes no Português (cf. aldeia) e 

existe um contingente menor de palavras de origem africana (cf. musseque), 

ameríndia (cf. amendoim)e asiática (cf. chá). Falta falar de um tipo de 

empréstimo particular, que toma como língua de origem uma das duas 
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línguas de civilização da cultura ocidental, ou seja, o Grego Antigo e o Latim 

Clássico (cf. cibernauta). Este é um procedimento muito frequente quando os 

neologismos pertencem a terminologias científicas ou técnicas e, muito 

frequentemente, têm formas muito próximas nas diversas línguas europeias. 

Note-se, a este propósito, que o Português não é só língua de destino, é também 

língua de origem, como no caso do Inglês marmalade, palavra tomada de 

empréstimo ao Português marmelada, ou no caso do Francês fétiche, tomado 

de empréstimo ao Português feitiço, e que, com a nova forma e um novo 

sentido, ao Português retorna. 

2. Um segundo aspecto que se coloca a propósito da introdução de empréstimos 

relaciona-se com as transformações que a forma das palavras deve sofrer para 

se integrar na língua de destino. De um modo geral, a adaptação pode tentar 

preservar a forma gráfica, preferindo alterar a pronúncia da palavra (cf. 

pudim, do Inglês pudding), ou, pelo contrário, pode tentar preservar a 

pronúncia, alterando a grafia (cf. lanche, do Inglês lunch), mas as duas 

dimensões são sempre alteradas.  

Quando a adaptação é feita de modo a obter conformidade às propriedades 

morfológicas e fonológicas da língua de destino, os falantes perdem mais 

facilmente a consciência de que as palavras em questão são empréstimos: é o 

que se passa com palavras como oeste, moreno ou envelope. O tempo de 

permanência no novo léxico e o desconhecimento que os falantes da língua de 

destino possam ter da língua de origem também facilitam a integração dos 

empréstimos. Ora o que se verifica no Português Europeu, de há umas dezenas 

de anos para cá, é que a introdução dos empréstimos é feita de forma a 

preservar quer a pronúncia quer a grafia que as palavras têm na língua de 

origem. Daí que se vão gerando múltiplas situações de desajuste entre a forma 

gráfica e a forma fonética destas palavras, como se verifica numa palavra 

como surf (cf. [ ] vs [ ], pronúncia adoptada pelo Português 

Brasileiro) ou, pior ainda, no caso de uma palavra como rugby, cuja 
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pronúncia típica no Português (cf. [ ]) não se adequa nem à sua 

forma gráfica (neste caso seria [ ]), nem se mantém próxima da 

pronúncia em Inglês (que é [ ]). E deste desajuste entre pronúncia e 

grafia resultam, com crescente frequência, diferentes opções gráficas, como 

sucedeu bem recentemente com a grafia do nome do vestido afegão a que já fiz 

referência, mas propositadamente não nomeei: as hipóteses atestadas são 

burca, burka e burqa. Porque é que existem estas três hipóteses? Provavelmente 

porque na língua de origem a consoante oclusiva não tem as mesmas 

propriedades que a consoante oclusiva do português e se entende que a grafia 

tem de registar essa diferença. Mas a justificação, a ser essa, é disparatada: 

nenhum sistema ortográfico tem esse grau de fiabilidade fonética; por outro 

lado, a realização fonética da palavra no Português usa a consoante oclusiva 

disponível no sistema fonológico do Português e não a consoante disponível 

na língua de origem, que lhe é estranha; e por último, porque o grafema <k> 

não faz parte do elenco de grafemas disponíveis no Português e o grafema 

<q>  requer à sua direita um <u>, quer seja (cf. quatro) quer não seja (cf. 

questão) articulado. Também é possível que a justificação seja outra, e que a 

preferência pela forma burqa, e consequente rejeição da forma mais 

consentânea com a ortografia do Português (ie. burca), resulte apenas da 

vontade de aliar a uma realidade exótica igual grau de exotismo gráfico. 

 

Quanto aos processos sistemáticos, gramaticais, de formação de palavras, os recursos 

são muito variados e praticamente inesgotáveis. Das operações semânticas (como a 

metáfora, a metonímia ou a extensão semântica) que duplicam formas como papel, 

figura ou banco atribuindo-lhes novos conteúdos referenciais, à cristalização de 

expressões sintácticas, como auto-estrada da informação ou condomínio fechado, 

sobra espaço para muita inovação lexical, mas os processos gramaticais de formação 

de palavras, por excelência, são os processos morfológicos de derivação, modificação e 

composição. Cabe às gramáticas a descrição dos mecanismos que geram formas como 
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as já referidas regionalite, pós-referendo ou ainda homem-bomba, e que devem ser 

aprendidos e conhecidos pelos falantes. Só o conhecimento destas estratégias 

gramaticais poderá impedir a introdução no Português de palavras mal formadas 

como, por exemplo, governamental: em Francês e em Inglês, o nome governo não é, 

como em Português, um regressivo de governar, é um derivado por sufixação (ie. 

gouvernement, government); quando nestas línguas se forma o adjectivo, o sufixo    

–al associa-se aos nomes atestados, pelo que o resultado é gouvernemental e 

governmental. Em Português, melhor seria governal, mas agora é tarde, porque 

governamental já faz parte do léxico há demasiado tempo e ocupa o mesmo espaço 

semântico. Como este, há muitos exemplos de erros morfológicos consagrados pelo 

uso. Mas será esta desculpa que baste para perseverar? 
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Cientistas, professores, técnicos e artistas 
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No mês que celebra os trabalhadores, trago a terreiro os que trabalham com as 

línguas. São muitas as profissões, pelo que se torna útil agrupá-las, por exemplo, em 

quatro categorias: temos, assim, a categoria dos cientistas, a dos professores, a dos 

técnicos e a dos artistas. 

1. Por definição, cientistas são as pessoas que dedicam a sua actividade 

profissional ao aturado conhecimento de um dado assunto. No caso vertente, e 

para simplificar, o assunto é a língua, tomada em qualquer uma, ou várias, 

das suas dimensões. A variedade de domínios e de abordagens está na base da 

diferenciação deste universo de cientistas, que compreende, entre outros, 

gramáticos, filólogos e linguistas. 

Poder-se-ía pensar que gramáticos são os autores de gramáticas. E é verdade que 

assim foi, durante um largo período de tempo: o tempo em que as gramáticas eram 

tratados que estipulavam, através de regras e prescrições, o bom uso das línguas e em 

que esse era o único tipo de saber que se produzia sobre as línguas. 

Foi no século XVI que as chamadas línguas românicas começaram a ser descritas em 

gramáticas. A este propósito vale a pena lembrar os dois primeiros gramáticos 

portugueses, que se chamaram 

Fernão de Oliveira e João de Barros. 

O primeiro publicou a Gramática da 

Linguagem Portuguesa, em 1536, e 

o segundo publicou a Gramática da 

Língua Portuguesa em 1540. 

 

Destas à mais recente Gramática da Língua 

Portuguesa, de M. H. Mateus et alii, cuja 4ª edição é já de 

2003, vão quase 500 anos, algumas mudanças 

linguísticas relevantes e diferentes conceitos de 

gramática. 
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Actualmente, há gramáticas prescritivas, como as suas antecessoras e a exemplo do 

arquétipo das gramáticas latinas: estas são essencialmente as gramáticas escolares e 

as gramáticas de referência, consultadas por quem deseja aferir o seu uso da língua 

à descrição do dialecto padrão. Mas também há gramáticas descritivas, que procuram 

explicitar o modo de funcionamento das línguas, de acordo com os pressupostos de 

uma dada teoria linguística: estas são gramáticas consultadas por quem deseja obter 

um conhecimento mais avançado sobre as línguas. 

Porque é que os autores de gramáticas já não se chamam gramáticos? Bom, entre 

outras razões, porque o nome está associado à autoria de gramáticas prescritivas e 

porque já não haverá muitos cientistas das línguas que se ocupem em exclusivo da 

feitura de gramáticas e menos ainda de gramáticas desse tipo. Pode, assim, concluir-

se que o nome do produto do seu trabalho subsiste, mas o dos seus autores já se 

perdeu. 

 

A vontade, que de algum modo caracteriza o século XIX, de tudo conhecer e tudo 

explicar cientificamente, na pesquisa das origens e das 

formas da evolução, viu também nascer a filologia. 

Segundo Leite de Vasconcelos, autor de A Philologia 

Portuguesa (1888), “O estudo verdadeiramente científico 

e fecundo da filologia românica data da Grammatik der 

romanischen Sprachen, de Frederico Diez, 1836-1842” e o 

seu precursor em Portugal foi o filólogo Adolfo Coelho, 

com a publicação, em 1868, de um volume intitulado A 

Língua Portuguesa. 

O acesso à informação sobre o modo de funcionamento 

das línguas em sincronias passadas, que não dispunham de tecnologia que lhes 

permitisse o registo do oral, limitou a filologia às fontes escritas. Note-se que muitas 

destas fontes escritas são textos literários, o que levou, em muitos momentos, a um 
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esbatimento da fronteira entre a filologia e a crítica literária, e, por arrastamento, a 

uma confusão entre língua e literatura. 

O estudo dos textos antigos e de textos mais recentes não está concluído, pelo que a 

filologia continua a ser um domínio de trabalho e os filólogos profissionais no activo, 

que contam, frequentemente, com o apoio de paleógrafos, para a decifração de 

manuscritos mais complexos, e de dialectólogos, que procuram na variação 

sincrónica e na língua oral, a confirmação dos seus achados sobre mudança 

linguística. 

 

O século XX viu nascer a linguística como a ciência que toma as línguas como 

entidades vivas e estruturadas e procura formalizar as suas descrições de modo a que 

o conhecimento que produz seja isento de ambiguidade e passível de reavaliação. Os 

nomes associados ao nascimento da chamada linguística moderna são os de 

Saussure (1857 - 1913) e Bloomfield (1887 - 1949), mas desde a sua acção até à 

actualidade são tantos os nomes quantas as áreas de especialidade, multiplicadas 

pelos diferentes quadros teóricos surgidos e repartidas pelas línguas objecto de estudo. 

Linguista é o nome da profissão que reúne toda esta diversidade, mas curiosamente a 

Classificação Nacional de Profissões, documento produzido por entidades 

governamentais como repertório das profissões reconhecidas em Portugal, não o 

regista, tal como não regista „gramático‟. Para este documento, esperemos que apenas 

por desfasagem com a realidade, só existem filólogos.  

2. E o que ensinam os professores de matérias relacionadas com línguas? Antes 

de mais é preciso distinguir os professores de língua dos professores de 

linguística e dos professores de literatura. Têm competências distintas e 

funções muito diversas. 

Ao grupo de professores de língua pertencem os professores de língua materna e os 

professores de línguas estrangeiras. A diferença é grande: os professores de língua 

estrangeira podem e devem dar a conhecer e dar a aprender uma língua desde o início, 
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mas aos professores de língua materna não cabe essa função, que foi garantida mais 

cedo e por outros agentes. 

Aos professores de língua materna, cabem tarefas específicas de explicitação do 

conhecimento que cada falante possui da sua língua materna, mas também de 

aperfeiçoamento do seu uso e compreensão da língua, e ainda o ensino de raiz do 

código escrito, quer quanto à produção, quer quanto ao reconhecimento. 

Quanto aos professores de línguas estrangeiras, o seu trabalho consiste, 

fundamentalmente, na criação de condições que levem os alunos a prosseguir com 

sucesso a aquisição dessa língua estrangeira. O ensino de aspectos da cultura ou da 

literatura de países onde essas línguas são faladas são actividades complementares e 

que ou constituem objectos de ensino autónomos ou só fazem sentido num momento 

posterior ao da consolidação da aprendizagem da língua, como forma de alcançar 

uma maior proficiência linguística. 

De algum modo relacionados com os professores de língua materna estão os 

professores de dicção e colocação de voz ou os professores de escrita criativa. Trata-se 

de ensinos mais específicos, relacionados com o aperfeiçoamento do uso da língua e 

frequentemente recomendados por uma actividade profissional específica. 

Aos professores de linguística não cabe o ensino das línguas, cabe o ensino da 

linguística, que, como já vimos, não são termos equivalentes. Aos professores de 

linguística cabe a apresentação de quadros teóricos, o ensino dos instrumentos de 

análise linguística, a apresentação e a discussão de propostas de análise linguística, 

a divulgação de descrições linguísticas fiáveis. Aos professores de linguística cabe, 

enfim, a formação e treino de aprendizes linguistas e o acompanhamento da 

formação linguística dos estudantes nos diversos graus de ensino.  

 Os professores de literatura são, neste conjunto, os mais marginais, dado que, no seu 

ensino, as questões de língua são apenas subsidiárias. O seu trabalho consiste, 

fundamentalmente, em ensinar a ler textos literários, e na apresentação e debate de 

questões de teoria e crítica literária.  
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3. Depois há muitas profissões técnicas relacionadas com as línguas, para além 

das outras competências específicas relacionadas com a actividade específica 

que desenvolvem. 

Jornalistas, redactores, revisores de provas ou tradutores são técnicos da produção 

escrita da língua; leitores, profissão que talvez já não exista, e locutores são técnicos 

de reconhecimento da língua escrita e reprodução oral dos conteúdos reconhecidos; 

oradores e entrevistadores são técnicos da produção oral da língua; mas há também 

terapeutas da fala que se ocupam da recuperação de pacientes afectados por patologias 

da fala; e concluo com os consultores linguísticos cujo trabalho é frequentemente 

solicitado e raramente reconhecido – a eles compete a formulação de pareceres acerca 

do uso que os falantes dão à sua língua. 

 

4. Os artistas são os escritores e os poetas. A sua matéria-prima é a língua, 

tipicamente a língua escrita, e o seu trabalho consiste em fazer uso da língua. 

Mas este é um uso particular, que é o uso literário, definido e apreciado 

segundo os critérios próprios de qualquer prática artística, estética, cultural e 

criativa. 

A natureza criativa da actividade literária dos escritores e poetas não deixa, porém, de 

ter muitas vezes reflexos linguísticos, como a criação de novas palavras, por exemplo. 

E se se pode afirmar que, geralmente, os textos literários são formados por usos 

gramaticais da língua, também se sabe que a liberdade poética ou mesmo a 

agramaticalidade deliberada questionam o recurso aos criadores literários como 

legitimadores de usos linguísticos. 

Os cantores, os declamadores e os actores são também profissionais de práticas 

artísticas em que a dimensão linguística é relevante, mas não é a sua componente 

fundamental. Outros saberes, outras capacidades intervêm e a matéria de língua, se 

tudo corre bem, passa despercebida. 
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São pelo menos estas tantas as profissões relacionadas com as línguas, mas, salvo 

raras excepções de alguns escritores e actores de sucesso e de alguns jornalistas, 

porque jornalista é a profissão da moda, a profissão que fascina os actuais 

adolescentes e jovens adultos, pouco é o reconhecimento social do seu trabalho, pouco é 

o seu prestígio profissional, e pouca é a retribuição material do seu esforço. A riqueza 

que produzem não salta aos olhos dos mais desatentos e imediatistas, o que as 

transforma em profissões contra a corrente. E como a qualidade depende da 

existência de uma massa crítica sustentada por um número suficiente de bons 

candidatos a profissionais, não se estranhe que os melhores escolham outros 

caminhos. 
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Que viva Portugal! 



43 

Em Portugal, as questões de natureza linguística não são resolvidas, vão-se 

resolvendo ao acaso, à deriva dos acontecimentos e com a sorte dos náufragos: alguns 

salvam-se, outros não. 

 

A norma ortográfica, por exemplo. Relembremos o último episódio e interroguemo-nos 

sobre a actualidade. Esse último episódio foi o do projecto de acordo com o Brasil e 

pretensamente também com os restantes países lusófonos. Na época em que foi 

noticiado, no início da década de 90, suscitou acesas polémicas entre os signatários, 

oficialmente mandatados para o efeito, e um largo consenso de opiniões contrárias, 

das mais técnicas às mais emotivas e das comerciais às estéticas e políticas. O acordo 

chegou a ser celebrado, foi até ratificado pelo poder legislativo português e brasileiro e 

terá entrado em vigor em 1994. Digo terá porque ainda não dei pelos efeitos práticos, 

ainda não vi essa nova ortografia nos jornais ou nos livros recentemente editados. 

Não sei pois dizer qual é a norma ortográfica do Português actualmente em vigor. 

Mas o que eu quero ressaltar é que o acordo é uma questão secundária. A questão 

essencial é que não existe uma reflexão política sobre o que deve ser a norma 

ortográfica do Português. Tratando-se de um sistema de base fonética, ou seja, de um 

sistema em que os símbolos gráficos (as letras, os dígrafos e os diacríticos) 

pretendem representar sons, o que importa definir é o que fazer nos casos em que o 

mesmo som é representado por diferentes letras ou nos casos em que a mesma letra 

pode representar diversos sons? E os erros ortográficos consagrados pela norma, 

corrigem-se ou perpetuam-se? Qual o peso a atribuir à etimologia? E que pronúncia do 

Português se pretende registar? O que fazer quando existe variação fonética? Como se 

pode estabelecer um acordo com as restantes soberanias lusófonas se não sabemos o 

que queremos para nós próprios? 

 

O segundo caso tem a ver com a legislação que „estabelece que as informações em 

rótulos, livros de instrução e outros meios sobre a natureza, características e 

garantias de bens ou serviços oferecidos ao público no mercado nacional devem ser 

prestadas em Língua Portuguesa‟ (DL 238/86). A legislação existe, mas existe 



44 

fiscalização? O que sucede a quem prevarica? E o que se faz quando a tradução é 

feita mas é incompreensível ou muito deficiente? A julgar pela frequência das 

infracções, presumo que nada. Sabe-se que os tribunais soçobram por entre processos 

mais sérios e a máquina do estado não tem tempo nem paciência para detectar erros 

de Português. Então, ainda que mal pergunte, para que serve a legislação? 

Outro exemplo. Muitos professores do ensino básico e do ensino secundário, que não 

são professores de Português, relatam casos de alunos que redigem com dificuldade, 

que têm dificuldades de compreensão dos textos escritos e que mostram uma 

expressão oral muito deficiente. Dado que as suas matérias de ensino não são o 

Português, o que devem estes professores fazer? Considerar os erros linguísticos dos 

alunos na sua avaliação ou ignorá-los, dissociando, como se fosse possível, o 

conteúdo da forma? Se a política educativa pensasse as questões linguísticas, caber-

lhe-ía decidir e instruir os professores, de modo a evitar procedimentos tão variáveis 

quanto a opinião de cada um.  

E como também se ouvem relatos de problemas de expressão linguística de alguns 

professores, não seria útil proceder a um controle de qualidade? Não podem ser 

professores, do que quer que seja, pessoas incapazes de assegurar a transmissão do 

património linguístico português. Os professores não podem deseducar os alunos. 

A última questão tem uma natureza simbólica. Comecei a escrever este texto a 10 de 

Junho, feriado nacional que toma o nome de Dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades Portuguesas. Ao que parece Portugal é o único país a consagrar um dia 

nacional a um poeta, embora não em exclusivo, mas pouco lhe liga neste dia e, nos 

inquéritos de rua frequentemente transmitidos nos noticiários televisivos, ouvimos 

muitas pessoas confessar, sem grande sentimento de culpa, que não conhecem, 

nunca ouviram falar ou só muito vagamente. 
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Que história tem a celebração deste dia? Ao 

que consegui apurar, o 10 de Junho de 1880, 

dia da comemoração do 3º centenário da 

morte de Camões, foi aproveitado pela oposição 

republicana, que associou a data à ideia de 

renascimento da pátria, para grande enfado 

da família real que assistia aos festejos.  

A celebração da morte de Camões terá, 

naturalmente, sido retomada após o derrube 

da monarquia, mas só em 1924 foi consagrada como feriado nacional. O Estado 

Novo manteve essa celebração, tendo até utilizado o dia para a inauguração do 

Estádio Nacional, em 1944. Durante a cerimónia, Salazar proferiu um discurso, em 

que rebaptizou o feriado como Dia da Raça. Mas porquê? 

Bom, vem a propósito lembrar que, em Espanha, a celebração do quarto centenário do 

descobrimento da América pela frota de Cristóvão Colombo foi assinalada por um 

decreto real, publicado exactamente a 12 de Outubro de 1898, que manifestava a 

intenção de consagrar a data à celebração desse feito. A instituição do feriado 

nacional a 12 de Outubro, com o nome de Día de la Hispanidad, só viria a ocorrer em 

1915, tendo posteriormente recebido a adesão de vários países da América do Sul 

(Argentina, Chile, Costa Rica, Equador, Honduras, Uruguai e Venezuela), do México 

e também dos Estados Unidos. Nestes ultramares, a celebração recebe o nome de Día 

de la Raza, aplicando o conceito de raça à comunidade de países latino-americanos 

irmanados pela língua castelhana e pela cultura espanhola. 

Dificilmente se escapará, então, à tentação de interpretar o gesto de Salazar como um 

mau „pastiche‟ do 12 de Outubro hispânico, através da associação do 10 de Junho à 

celebração do „Mundo Português‟, aliás pouco antes festejado numa monumental 

exposição. Mau „pastiche‟, para começar, porque o dia comemora a morte de Camões e 

não um evento feliz como a chegada ao novo mundo; mau „pastiche‟, depois, porque o 

poema épico de que Camões é autor narra a viagem da frota de Vasco da Gama à 

Domingos Sequeira, A Morte de Camões, Paris, 1824 
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Índia, que é justamente um destino que não deu origem a uma comunidade lusófona 

relevante; mau „pastiche‟, por último, porque tanto quanto julgo saber, o Brasil, que à 

data, era a única outra soberania de língua portuguesa, nunca reconheceu nem 

celebrou essa festividade (porque o faria, se Camões pouco ou nada teve a ver com o 

Brasil, e a viagem do Gama ainda menos?). 

A partir de 1963, o feriado do 10 de Junho foi transformado numa homenagem às 

Forças Armadas e numa exaltação da guerra e do poder colonial. A segunda republica 

herda, pois, um feriado no qual se não revê, pelo que, em 1978, o converte em Dia de 

Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e lhe confere um cunho de 

celebração das comunidades emigrantes. Porquê?  

Não sabemos. É dia de Camões porque Camões talvez tenha morrido num 10 de 

Junho, mas Camões apenas serviu de pretexto à escolha do dia e está esquecido nas 

celebrações oficiais. Assim sendo, a escolha do 10 de Junho como Dia de Portugal fica 

completamente imotivada. Tanto mais que outras datas festivas, como o 5 de 

Outubro e o 1º de Dezembro, para já não falar das celebrações religiosas como a de 8 de 

Dezembro, lhe disputam a capacidade de representação simbólica da nacionalidade. 

Perdida a motivação, a escolha deste dia para festejo da emigração é tornada 

estipulativa. É neste dia como podia ser noutro qualquer. Ora, tratando assim a 

representação simbólica de nós próprios é esperável que a imagem resultante seja 

destorcida, desfeada, desfocada, descontente. 

 

Não é, pois, por acaso que uma crónica publicada no Expresso, na data igualmente 

comemorativa do 25 de Abril, termine com a frase “Este é o meu país. Eu odeio este 

país. Portanto.” Clara Ferreira Alves, a autora, concluía deste modo um comentário à 

má qualidade linguística de uma brochura publicitária. Até concordo com a crítica 

feita aos maus usos da língua e compreendo mesmo este sentimento de desencanto e 

desamor por Portugal e pelos portugueses, mas será esta a melhor maneira de alterar a 

mediocridade do estado de coisas instalado? Não continuará a ser verdade que os 

exemplos vêm de cima? 
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As questões linguísticas não são muito diferentes das agrícolas, das piscícolas ou 

das industriais. Se os recursos do país são escassos, se o espaço de manobra é 

acanhado, então é preciso usá-los com excelência e para isso são indispensáveis 

excelentes políticas. 

A definição de uma política linguística para o Português é urgente e tem de ser 

definida por políticos excelentemente informados por excelentes linguistas. Ou 

viremos um destes dias a descobrir que já não há Português em Portugal, como não 

haverá agricultura, pescas ou indústria. E a julgar pelo generalizado e deprimido 

mal-estar de ser português, ou escolhemos um suicídio colectivo ou, definitivamente, 

abdicamos da nacionalidade. 
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E se os brasileiros descobrem que os portugueses acham 

que eles falam Brasileiro? 
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No rescaldo da visita do Presidente Lula da Silva, decerto um dos poucos chefes de 

estado, do presente e do passado, que só fala Português, e também porque o verão 

convida a viajar, não resisto a incitar os leitores a dirigir o seu olhar para um dos 

países que mais está na moda: o Brasil. Poderia ciceroneá-los pelos encantos do 

Leblon carioca, pelas jóias do urbanismo colonial de Paraty ou Tiradentes, ou pelos 

recantos das praias de Búzios. Poderíamos até falar da arquitectura, das artes 

plásticas, da dramaturgia, do cinema ou da música brasileira, que não são temas 

desinteressantes, mas não – esta viagem será mesmo e só linguística. 

 

1. As línguas indígenas 

Antes de 1500, o território agora chamado Brasil não estava desabitado. Sabe-se que 

os portugueses lá encontraram núcleos populacionais pacíficos e afáveis, aos quais 

deram o nome de tribos índias, na senda do erro histórico de Colombo. Apesar de se 

tratar de populações ágrafas, ou seja, sem conhecimento de um registo linguístico 

escrito, os índios do Brasil, pertencentes maioritariamente às famílias tupi e 

guarani, não eram desprovidos de fala. O enquadramento político e cultural que 

enformou os processos de colonização do continente americano pelas diversas nações 

europeias não era, porém, propício ao reconhecimento e à preservação dessas línguas, 

como não favorecia as populações indígenas, nem quase reconhecia o seu direito à 

existência, menos ainda à autodeterminação e à posse da terra. 

 

2. A prevalência do Português 

Naquele novo mundo era, então, para se falar a língua europeia dos seus 

„descobridores‟. Mas no Brasil a questão não ficou logo resolvida, porque a posse da 

terra foi sistematicamente disputada por diferentes países europeus e as colónias aí 

instaladas deixaram marcas linguísticas que, em alguns casos, ainda hoje 

perduram. Não esquecendo que os escravos vindos de África, em número não 

despiciendo e que consigo trouxeram conhecimentos linguísticos de diversas 
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proveniências, não terão deixado de influir na realidade linguística brasileira. Se o 

Português prevaleceu, foi talvez porque as capitais políticas (primeiro Salvador, 

depois Ouro Preto, Rio de Janeiro e mais tarde Brasília) nunca deixaram de falar 

Português e também porque foi pela voz de um herdeiro ao trono de Portugal que a 

independência do Brasil se fez ouvir. 

Deve, no entanto, deixar-se bem claro que, apesar do Português ser a língua oficial do 

Brasil e ser a língua mais falada neste país, a sua realidade linguística é bem 

complexa e diversa, e que, apesar de muito estudada, é ainda muito desconhecida. 500 

anos de história documentada e 181 anos de independência política fazem do Brasil 

um país ainda em busca da sua identidade nacional, logo também disposto a 

questionar a sua identidade linguística. Qual é então o estado do Português no 

Brasil? 

 

3. O estado do Português no Brasil 

Na generalidade, os brasileiros consideram que falam Português e só reflectem sobre 

o Português que falam quando deparam com falantes do Português Europeu. Dado 

que os portugueses mais frequentemente acessíveis são os donos de padarias e outros 

pequenos comerciantes, geralmente provenientes do norte de Portugal, que por todas 

as razões, e embora muitas vezes sejam acarinhados, constituem o objecto típico da 

piada de botequim, o Português destes portugueses torna-se tão risível quanto eles 

próprios e a sua saudosa „terrinha‟. 

O mesmo, ou quase, se passa com os brasileiros que emigram para Portugal. Ao seu 

bom humor não escapa a graça de „deitar o leite fora‟ (no Brasil „jogar o leite fora‟) ou 

„carregar no botão‟ (no Brasil, „apertar o botão‟), imaginando como conseguir „botar o 

leite deitadinho‟ ou como „arrancar e levar consigo o botão‟. Para seu grande espanto, 

aqui descobrem que a língua que falam, na opinião dos seus „irmãos portugueses‟, 

não é Português – é Brasileiro.  

Para os filólogos e linguistas brasileiros a questão é outra. Ultrapassada a fase em 

que se pretendia dotar a independência do Brasil de uma língua própria, o que 



51 

QUADRO 1 

[ ] figo 

[ ] selo 

[ ] janela 

[ ] cama 

[ ] gata 

[ ] pulo 

[ ] como 

[ ] esmola 

 

dificilmente se alcança por voluntarismo, chegou-se agora a um ponto em que a 

consciência das diferenças começa a tomar corpo como identidade linguística e a 

designação de Português Brasileiro, que progressivamente tem vindo a substituir a 

anterior de Português do Brasil, é um claro sintoma. Ora, as diferenças linguísticas 

entre o Português Europeu e o Português Brasileiro distribuem-se por diferentes 

domínios, mas não são, globalmente consideradas, tão radicais quanto o que 

alguns, quer brasileiros, quer portugueses, gostariam de fazer crer.  

 

4. Contrastes entre o Português Europeu e o Português Brasileiro 

Existem muitas diferenças entre estas duas variedades do Português: são diferenças 

de pronúncia, diferenças lexicais, diferenças sintácticas e mesmo diferenças 

pragmáticas, ou seja, diferenças de adequação dos usos da língua. Procurarei, em 

seguida, enunciar e descrever as que mais e melhor contribuem para a percepção da 

individualidade de cada uma delas. 

 

4.1. As vogais 

O contraste mais óbvio é de natureza fonética. Os portugueses acham graça à 

pronúncia brasileira, que lhes soa mais musical e mais doce do que a sua própria. Os 

brasileiros ficam perplexos perante a diferença e sentem grandes dificuldades de 

compreensão. A natureza da diferença, relacionada com o sistema vocálico, explica, 

em grande medida, a assimetria de reacções. Todas as palavras11 

possuem uma vogal tónica (graficamente acentuada ou não, porque 

a grafia não se confunde com a realização fonética), sendo as 

restantes vogais átonas. Ora, o que sucede no Português Brasileiro é 

que o timbre das vogais, quer estejam numa posição tónica quer 

                                                 
11 Excepção feita aos chamados clíticos, que são formas inerentemente átonas. São formas pronominais (cf. nos, lhe), artigos 

(cf. o, a), conjunções (cf. se) ou preposições (cf. de), geralmente monossilábicas e acentualmente dependentes da palavra que 

precedem (cf. o livro, se quer, de nada) ou que os precede (cf. diz-nos, conta-lhe). Os primeiros são chamados proclíticos e os 

segundos enclíticos. 
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QUADRO 3 

P. Europeu  P. Brasileiro 

s[ ]linho  s[ ]linho  s[ ]linho 

jan[ ]linha jan[ ]linha jan[ ]linha 

g[ ]tinha   g[ ]tinha 

b[ ]linho  b[ ]linho  b[ ]linho 

esm[u]linha esm[ ]linha esm[ ]linha 

QUADRO 2 

/ / figuinho 

/ / selinho 

/ / janelinha 

/ / caminha 

/ / gatinha 

/ / pulinho 

/ / bolinho 

/ / esmolinha 

 

ocorram em posição átona, não se altera, enquanto que no Português Europeu, o 

conjunto de oito vogais que podem ocorrer em posição tónica é reduzido a um conjunto 

de quatro, quando as vogais ocorrem em posição átona. Talvez valha a pena mostrar 

alguns exemplos. As vogais que ocorrem em posição tónica, tanto no Português 

Europeu quanto no Português Brasileiro, estão exemplificadas nas palavras do 

Quadro 1, sendo assinaladas com um sublinhado12. A realização fonética das vogais 

nesta posição é idêntica nas duas variedades do Português. 

Os contrastes surgem quando as vogais ocupam uma posição 

átona. O teste é feito com palavras morfologicamente 

relacionadas com as palavras em que as vogais surgem em 

posição tónica, o que se verifica, por exemplo, com os diminutivos 

(ver quadro 2). 

Neste caso, a pronúncia das vogais / /, / / e / /, tónicas ou 

átonas, é idêntica, mas a pronúncia das restantes vogais é 

diferente. No Português Brasileiro, a articulação de / /, / /, / /, / / e / / não sofre 

alterações, nem posição tónica nem em posição átona. No Português Europeu, a 

articulação destas vogais em posição 

átona pode ser vista como uma redução 

das correspondentes tónicas (/ /, / / 

passam a [ ], / / passa a [ ] e / /, / / 

passam a [ ]), ou mesmo como a 

supressão dessas vogais (ver quadro 3). 

Este assunto, assim explicado, pode parecer fastidioso, mas esta é uma questão 

crucial. Se os estrangeiros que aprendem Português preferem ou mostram maior 

facilidade na aprendizagem do Português Brasileiro é, em boa medida, porque a 

discriminação fonética das palavras no Português Europeu é mais difícil, exigindo 

                                                 
12 Para simplificar a exposição, os exemplos são apresentados na sua forma ortográfica e não em transcrição fonética, excepto 

quando estão delimitados por [ ] ou por / /. Os parêntesis rectos (i.e. [ ]) identificam realizações fonéticas e as barras oblíquas 

(i.e. / /) identificam representações abstractas de sons da língua. 
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maior conhecimento da língua, e é menos harmónica, já que suprimindo as vogais se 

ouve quase só o ruído das consoantes. 

Convém, entretanto, referir que contrastes fonéticos deste tipo também ocorrem entre 

variedades do Português Europeu e entre variedades do Português Brasileiro. 

 

4.2. As palavras 

O outro grande foco de diferenciação entre o 

Português Europeu e o Português Brasileiro 

é lexical. Há casos mais conhecidos e outros 

mais insuspeitados, mas o cômputo geral é 

elevado. São muitos os conceitos, os objectos 

e as entidades diferentemente nomeados; 

muitas as acções e os estados 

diferentemente referidos; muitas as 

qualidades diferentemente identificadas 

(ver quadro 4). 

Frases com valor existencial são sistematicamente construídas de forma diferente em 

Portugal (ex. há leite em casa?) e no Brasil (ex. tem leite em casa?). Mas as situações 

mais perturbadoras são criadas pelos chamados falsos amigos, ou seja, por palavras 

que existem nas 

duas variedades, 

mas com 

significados 

diferentes (ver 

quadro 5).  

 

Não posso deixar de aqui referir que as terminologias técnicas e científicas foram (e 

talvez ainda sejam) construídas na mútua ignorância, em Portugal e no Brasil. O 

QUADRO 4 

Portugal (Lisboa) Brasil (Rio de Janeiro) 

adesivo 
ama 

atacador 
autocarro 
berbequim 

berma 
betão 

boca de incêndio 
cunha 
ficha 

ficha dupla ou tripla 
lancil 
lixívia 

pneu sobresselente 
travão 

verniz (das unhas) 

esparadrapo 
bábá 

cadarço 
ônibus 

furadeira 
acostamento 

concreto 
hidrante 
pistolão 
plugue 

benjamin 
meio-fio 

água sanitária 
estepe 
freio 

esmalte 

QUADRO 5 

Portugal (Lisboa) Brasil (Rio de Janeiro) Portugal (Lisboa) 

apelido = sobrenome  apelido = alcunha 

banheiro = salva-vidas  banheiro = casa de banho 

bilheteira = bilheteria  bilheteira = mulher que vende bilhetes 

calibrar (os pneus) = balancear  calibrar = encher (os pneus) 

camisola = suéter  camisola = camisa de dormir 

fato = terno  fato = facto 

talho = açougue  talho = golpe, ferida 
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resultado é óbvio, levando à quase duplicação do léxico especializado do Português e 

provocando, em muitas circunstâncias, grande dificuldade de entendimento entre 

técnicos e cientistas dos dois países. Por outro lado, esta é talvez a principal razão pela 

qual os técnicos e cientistas portugueses têm geralmente uma tão má opinião acerca 

das traduções técnicas e científicas brasileiras. Como noutros casos de generalização 

abusiva e infundamentada, não creio que um juízo de valor deste tipo seja defensável 

(embora haja certamente muitas más traduções no Brasil, como também as há em 

Portugal). Deixo uma nota para reflexão: no Brasil, o termo concreto é usado para 

referir o que, em Portugal, se chama betão. Pode acusar-se os terminólogos brasileiros 

de reverenciar a tradição anglo-americana com este anglicismo (i.e. concreto é 

proveniente do inglês concrete), mas betão é um galicismo proveniente do francês 

béton, pelo que a acusação redunda numa espécie de tiro no pé. E este não é um caso 

único. 

Para concluir esta parte, convém, de novo, lembrar que contrastes lexicais deste tipo 

também ocorrem no Português Europeu e no Português Brasileiro. 

 

4.3. As frases 

 Das diferenças sintácticas entre o Português Europeu e o Português Brasileiro 

ressaltam duas: as construções 

gerundivas e a colocação dos pronomes 

clíticos (ver quadro 6). A sua utilização 

é muito recorrente, mas o contributo 

para o afastamento das duas 

variedades, de tão sistemático, torna-se quase nulo. Convém não esquecer, não me 

canso de o repetir, que construções gerundivas com idêntico valor semântico também 

se encontram em algumas variedades do Português Europeu e que a colocação dos 

clíticos, no uso dos falantes de Portugal, também nem sempre corresponde às 

prescrições desta gramática, pelo que „eu pedi a ele para esperar‟ se encontrará com 

QUADRO 6 

Portugal (Lisboa) Brasil (Rio de Janeiro) 

Estou quase a chegar. Estou quase chegando. 

Ela pediu-lhe para esperar. Ele lhe pediu para esperar. 
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idêntica facilidade de um lado e de outro do Atlântico, talvez como estratégia para 

evitar erros na colocação do equivalente pronome átono. 

4.4. Usos e costumes 

Concluo este sobrevôo pelas diferenças entre o Português de Portugal e do Brasil com a 

comparação das formas de tratamento. A maior parte dos brasileiros não conhece a 

distinção entre tu / te e você / lhe. São sinónimos e ambos concordam com a forma 

verbal de 3ª pessoa do singular (cf. vou-te / lhe contar; tu / você sabe mesmo?), 

denunciando o seu uso, em alguns casos, o nível de formação do locutor. O contraste 

entre informal e formal, ou entre próximo e distante, que em Portugal se associa à 

oposição entre tu e você é incompreensível para a maior parte dos brasileiros. 

O estudo das formas de tratamento é, porém, bem mais complexo do que o que acabei 

de enunciar. Sabe-se, por exemplo, que no estado do Rio Grande do Sul, a forma você 

é sistematicamente preterida pela forma tu. Sabe-se, também, que o tratamento por 

tu em alguns sociolectos do Português Europeu é mal recebido, para não dizer que é 

totalmente excluído (cf. Você não acha este livro péssimo?). E também se sabe, para 

terminar, que as formas de tratamento sofrem mudanças com o passar do tempo, 

bastando lembrar o declínio da 2ª pessoa do plural (vós). Então talvez aqui também 

não haja tantas diferenças quanto o que as aparências levam a crer. 

 

5.  Ai se os brasileiros descobrem ... 

Chamar Brasileiro ao Português falado no Brasil, querer catapultar as duas 

variedades do Português a duas línguas diferentes, dar mais peso às diferenças do 

que às semelhanças é fazer o contrário do que convém a Portugal, aos portugueses e 

ao Português. É falta de vista e é mesmo um erro histórico que poderá a prazo 

condenar o Português Europeu à extinção. Pode ser que o Brasil decida tomar esse 

rumo, embora não haja ainda razões para o suspeitar, mas nós não temos de „ajudar à 

festa‟. 
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Não esqueçamos que o Brasil tem uma área de cerca de 8 milhões e 500 mil km2, ou 

seja, quase 100 vezes o tamanho de Portugal, e que tem uma população estimada em 

170 milhões de habitantes, ou seja, 17 vezes o número de residentes em Portugal. Não 

esqueçamos que esta força bruta não serve apenas para as estatísticas, serve, acima 

de tudo, para assegurar um índice de diversidade suficiente para a preservação das 

espécies, e serve para a formação de uma massa crítica que permita a produção de 

conhecimento e a sua expressão em Português. Será que os nossos interesses são 

outros? 

A política linguística do Português não deve, pois, e assim concluo, deixar de ser 

pensada conjuntamente por Portugal e pelo Brasil. Sem retórica e sem subordinação 

às circunstâncias de celebração desta ou daquela data festiva. Com rigor. 
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Os sons, as letras e os equívocos de uma biunivocidade 

assistemática 
dedicado a todos os meninos que, partem à 

aventura da alfabetização em Português 
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Todos nós, todos os que sabemos escrever, por mais cuidadosos e preocupados que 

sejamos com a boa qualidade da nossa escrita, todos inexoravelmente fazemos erros 

ortográficos. Os mais exigentes, aqueles que pensam conhecer todos os segredos do 

registo gráfico estipulado pela norma podem ser vencidos pelo cansaço, pela distracção 

ou apenas pela inexistência de um cânone que lhes respalde a escolha. Para a grande 

maioria, os erros correspondem a falhas mais ou menos pontuais de conhecimento da 

norma ortográfica, havendo muitas vezes consciência dessas fraquezas. Há, por 

último, um terceiro grupo, formado por quem conhece apenas alguns dos rudimentos 

da ortografia e não se demora em pormenores de, para si, duvidosa utilidade. 

Em grande medida estes erros são provocados pela natureza do próprio sistema 

ortográfico do Português: tratando-se de um sistema de base fonética, a um grafema, 

ou seja a uma letra, deveria corresponder um som e, inversamente, cada som deveria 

ser representado por um único grafema. Ora, a realidade é bem diferente e são muitos 

os casos que mostram a assistemacidade desta relação biunívoca ideal. Vejamos os 

exemplos. 

 

 

1. Como se lê o que se escreve 

Os grafemas disponíveis para a ortografia do Português Europeu são 40: 22 são 

grafemas simples (cf. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, x, z), 12 são 

grafemas modificados por diacríticos (cf. á, à, â, ã, ç, é, ê, í, ó, ô, õ, ú) e 6 são dígrafos 

(cf. ch, lh, nh, qu, rr, ss). A este número somam-se os 32 grafemas utilizados 

apenas no início da palavra, quando a palavra está no princípio de uma frase ou 

quando pertence ao conjunto das palavras que começam por maiúscula, como os 

nomes próprios (cf. A, Á, À, Â, B, C, Ch, D, E, É, Ê, F, G, H, I, Í, J, L, M, N, O, Ó, P, 

Qu, R, S, T, U, Ú, V, X, Z). No total são 72 grafemas.  

Note-se que os exemplos seguintes são apenas ilustrativos e registam a minha 

pronúncia lisboeta, o que mostra uma das fragilidades dos sistemas ortográficos de 

base fonética: nem todos lemos da mesma forma todos os símbolos gráficos, embora 
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haja consenso na maior parte dos casos. Usam-se parêntesis angulares (i.e. < >) 

para delimitar os grafemas e assinala-se o grafema em contexto com um sublinhado 

e negrito. 

<a> → pato, cama, canto 

<A> → Arte, Amália, Antiguidade 

<á> → mácula 

<Á> → Ágata 

<à> → à 

<À> → À 

<â> → câmara, cândido 

<Â> → Âmago, Âmbar 

<ã> → irmã 

<b> → roubo 

<B> → Barco 

<c> → boca, cancela, acto, chapéu 

<C> → Casa, Centro, Chapéu 

<ç> → caça 

<ch> → borracha 

<Ch> → Chapéu 

<d> → roda 

<D> → Dedo 

<e> → festa, medo, dedal, espelho, pente, esôfago, bem 

<E> → Elo, Ermo, Estima, Eira, Excelente, Entidade, Exame 

<é> → benéfico 

<É> → Época 

<ê> → fêmea, êxodo, pêndulo 

<Ê> → Êrvedo, Êxtase, Êmbolo 

<f> → café 

<F> → Fogo 

<g> → agora, regimento, aguardar 

<G> → Gato, Gesto, Guarda 

<h> → hoje, chapéu, filho, banho 

<H> → Homem 

<i> → livro, ministro, cinto 

<I> → Imagem, Invenção 

<í> → ridículo, síntese 

<Í> → Ídolo, Índia 

<j> → feijão 

<J> → Jornal 
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<l> → bola, filho 

<L> → Lente 

<lh> → filho 

<m> → ramo, campo 

<M> → Moda 

<n> → pena, fonte, banho 

<N> → Nada 

<nh> banho  

<o> → bola, bolo, colar, ontem, fonte 

<O> → Osga, Olaria, Ontem, Ombro 

<ó> → hipótese 

<Ó> → Óculo 

<ô> → estômago, cônsul 

<õ> → limões 

<p> → roupa, óptimo 

<P> → Peça 
<qu> requerimento, aquando 

<Qu> Quilo, Quando 

<r> → subreptício, perda 

<R> → Rato 

<rr> → corrida 

<s> → ânsia, poste, pasmar, pose 

<S> → Selo 

<ss> → passo 

<t> → resto 

<T> → Tempo 

<u> → lume, assunto, quilo, louco 

<U> → União, Untuoso 

<ú> → bússula, furúnculo 

<Ú> → Último 

<v> → cave 

<V> → Vida 

<x> → vexame, exame, ortodoxo, máximo 

<X> → Xadrez 

<z> → vazio, cartaz 

<Z> →  Zona 

 

Os exemplos anteriores mostram com clareza que aos 72 grafemas disponíveis 

corresponde cerca do dobro de diferentes sons. Não considerando a distinção entre 

maiúsculas e minúsculas, porque neste caso os falantes têm consciência da 
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equivalência absoluta entre as duas partes da relação (ou seja, todos os falantes 

sabem que <a> e <A> são grafemas equivalentes, tal como sabem que o tipo de 

letra não tem valor fonético: <a>, <a>, <a> ou <a> são o „mesmo‟ grafema), 

parecem fiáveis os grafemas <á>, <à>, <ã>, <b>, <ç>, <ch>, <d>, <é>, 

<f>, <j>, <lh>, <nh>, <ó>, <õ>, <qu>, <rr>, <ss>, <t>, <v>, ou seja, 

cerca de metade. Mas para garantir a sua fiabilidade é precisar olhar para o reverso da 

medalha, ou seja … 

 

 

2. Como se escreve o que se diz 

Os sons das línguas naturais, a que se dá, em linguística, o nome de fones, formam 

um conjunto distinto do conjunto dos grafemas e não se enumera sequer do mesmo 

modo: o alfabeto (nome formado a partir da designação das duas primeiras letras 

gregas: alfa e beta) é uma convenção que ordena as letras de um dado sistema 

gráfico: de a a z, no caso do alfabeto latino, de alfa a ómega, no caso do alfabeto 

grego, para citar dois exemplos conhecidos. Quanto aos segmentos fonéticos, 

resultantes da segmentação do contínuo sonoro da fala por sistemáticas operações de 

contraste, a partir da observação de pares mínimos (cf. sorte vs. corte; saco vs. soco; 

paz vs. par), a sua enumeração é geralmente feita por classes. 

Assim, no Português podemos considerar a existência de 22 consoantes listadas por 

séries: 6 fricativas (i.e. [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ]), 1 africada (i.e. [ks]), 6 oclusivas 

(i.e. [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ]), 2 oclusivas velarizadas (i.e. [ ], [ ]), 3 oclusivas 

nasais (i.e. [ ], [ ], [ ]), 2 laterais (i.e. [ ], [ ]) e 2 vibrantes (i.e. [ ], [ ]). De 15 

vogais: 9 orais (i.e. [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ]) e 6 nasais (i.e. [ ], [ ], [ ], 

[ ], [ ], [ ]). E ainda de 2 semivogais, [ ] e [ ], que ocorrem em 32 ditongos: 14 

decrescentes, ou seja, ditongos formados por uma vogal e por uma das semivogais 

(i.e. [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ]) e 

18 crescentes, ou seja, ditongos formados por uma das semivogais e por uma vogal 
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(i.e. [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], 

[ ], [ ], [ ], [ ]). O que perfaz um total de 39 sons distintos. 

Os exemplos seguintes são, de novo, ilustrativos e registam, uma vez mais, a minha 

pronúncia lisboeta. Usa-se o Alfabeto Fonético Internacional para transcrever os sons 

do Português e parêntesis rectos (i.e. [ ]) para os delimitar. Assinala-se o contexto em 

que ocorrem com um sublinhado e negrito, prescindindo da transcrição fonética dos 

exemplos que perturbaria certamente a compreensão do que pretendo explicar. 

 

CONSOANTES 

[ ] → café Fogo 

[ ]  → cancela, caça, ânsia,  passo, 
máximo Centro Selo  

[ ] → borracha, poste vexame, cartaz Chapéu, Xadrez 

[ ]  → cave Vida 

[ ]  →  pose, exame, vazio Zona 

[ ]  →  regimento, feijão, pasmar Gesto, Jornal 

[ks] → ortodoxo 

[ ]  → roupa Peça 

[ ]  →  resto Tempo 

[ ]  →  boca, requerimento Casa, 
Quilo  

[ ]  → roubo Barco 

[ ]  →  roda Dedo 

[ ]  →  agora Gato 

[ ] → aquando Quando 

[ ] → aguardar guarda 

[ ] → ramo Moda 

[ ]  →  pena Nada 

[ ] → banho 

[ ]  → bola Lente 

[ ]  → filho 

[ ] → subreptício, perda 

[ ]  → corrida Rato 
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VOGAIS ORAIS 

[ ] → livro, esófago, ridículo Imagem, Ídolo, Exame 

[ ] → medo, fêmea Ermo, Êrvedo 

[ ] → festa, benéfico Elo, Época 

[ ] → dedal, ministro Estima 

[ ] → cama, câmara, espelho Amália, Âmago, Eira 

[ ] → pato, mácula, à Arte, Ágata, À 

[ ] → lume, colar, bússula União, Último 

[ ] → bolo, estômago, louco Olaria 

[ ] → bola, hipótese Osga, Óculo 
 
VOGAIS NASAIS 

[ ] → cinto, síntese Invenção, Índia 

[ ] → pente, pêndulo Entidade, Êmbolo 

[ ] → canto, cândido, irmã, campo Antiguidade, Âmbar 

[ ] → assunto, furúnculo Untuoso 

[ ] → fonte, cônsul Ombro 

[ ] → ontem Ontem 
 
DITONGOS DECRESCENTES 

[ ] → papéis 

[ ] → chapéu 

[ ] → reumatismo Eucalipto 

[ ] → pediu 

[ ] → caixa Aipo 

[ ] → caução Audácia 

[ ] → peixe, êxodo Excelente, Êxtase 

[ ] → ao Ao 

[ ] → bóia 

[ ] → coisa Oito 

[ ] → cuidado Uivo 

[ ] → mãe, bem 

[ ] → mão, cantaram 

[ ] → limões 
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DITONGOS CRESCENTES 

[ ] → dieta 

[ ] → piedade 

[ ] → goela 

[ ] → dueto 

[ ] → ruído 

[ ] → diabo Iate 

[ ] → diabólico 

[ ] → luar 

[ ] → dualidade 

[ ] → dióspiro 

[ ] → idioma Iodo 

[ ] → suor 

[ ] → diocese 

[ ] → ciência 

[ ] → doença 

[ ] → fiança 

[ ] → soante 

[  ]  → deontologia 

Continuando a não considerar a distinção entre maiúsculas e minúsculas, 

facilmente se constata que os sons mais fiáveis, ou seja, aqueles que só podem ser 

representados por um grafema são [ ], [ ], [ks], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], 

[ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ].  

Cruzando, então, os dois tipos de informação, ou seja, os grafemas que só podem ser 

lidos de uma maneira e os sons que só têm uma ortografia, ficamos com um restrito 

conjunto de 7 pares:  

<b> ↔ [ ] 

<d> ↔ [ ] 

<f> ↔ [ ] 

<lh> ↔ [ ] 

<nh> ↔ [ ] 

<t> ↔ [ ] 

<v> ↔ [ ] 
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E se a complexidade do sistema ortográfico do Português ficasse por aqui … A tarefa 

de quem tem de aprender a ler e a escrever não é, pois, uma tarefa fácil, pelo que 

merece todo o nosso apoio, carinho e dedicação.  
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O conservadorismo da modernidade 
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1. Continuamente vemos novidades 

 

Neste início de século, o nosso quotidiano não estranha notícias de novidades 

tecnológicas: os computadores, os telefones, os registos de som e de imagem, os 

automóveis, os jogos, só para dar alguns exemplos, são realidades em quase sôfrega 

mudança. 

Quanto à ciência, já terá conhecido melhores dias, mas também não deixa de seguir o 

seu curso de descoberta e decifração. Das viagens a Marte à satelitização da terra, do 

mapeamento do genoma humano aos avanços da geobiologia, e dos novos achados 

arqueológicos às releituras dos documentos da história humana, pode não ser este um 

dos momentos de revelações extraordinárias, mas alguma novidade se vai, de quando 

em vez, anunciando. 

Nas artes, percebe-se a estética do desejo de ser diferente, da vontade de mudança, da 

busca de limites. Tudo é tentado, tudo é muito novo, mas no final, 

independentemente do grau de apuro da forma ou do génio criativo, a novidade não é 

tão grande assim. 

 

 

2.  E, afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto: que não se 

muda já como soía 

 

No imediato, as mudanças podem parecer numerosas e relevantes, mas não são: são 

essencialmente novidades tecnológicas que distraem e preenchem este compasso de 

espera: à espera de um outro paradigma. Será de estranhar? Talvez não.  

Pensando bem, a ideologia dominante, quer à direita quer à esquerda, é uma 

ideologia conservadora. Uns darão mais importância à conservação dos seus 

privilégios, dos seus títulos, dos seus bens; outros privilegiarão a conservação de bens 

e valores que não estão na sua posse exclusiva, como a preservação das espécies ou do 

património arquitectónico. Num caso e noutro, é uma posição conservadora que se 
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defende, maquilhada por maior ou menor reformismo metodológico ou processual. Na 

nossa modernidade, ninguém quer mudar nada de substancial. 

 

3. O conservadorismo linguístico 

 

No domínio linguístico, o conservadorismo também caracteriza a presente 

modernidade: dizer que a língua muda, que evolui ou que é um organismo vivo, não 

suscita polémica, é até de bom-tom. Mas perante uma hipótese de mudança em 

concreto a atitude é outra, a questão torna-se pessoal e a defesa do status quo é 

absolutamente dominante. Vejamos alguns exemplos. 

 

 

3.1. *Percebestes? 

 

O primeiro exemplo diz respeito à flexão da segunda pessoa do singular do pretérito 

perfeito do indicativo, e não é esta a primeira vez que o refiro. Todos sabemos que é 

frequente a ocorrência de enunciados linguísticos do tipo de: 

 Já *fizestes o jantar? 

 Mas tu *dissestes que ias à praia! 

 *Comprastes? Pensei que estavas a brincar comigo … 

De acordo com a norma gramatical do Português, as formas verbais do pretérito 

perfeito que aqui ocorrem estão erradas. Certo seria: fizeste, disseste, compraste. Na 

análise linguística pode encontrar-se uma explicação para a ocorrência deste erro, que 

resultará da convergência de dois factores: o desuso da segunda pessoa do plural (i.e. 

a forma identificada pelo pronome vós) e a pressão paradigmática do sufixo de flexão 

verbal –s, que ocorre em todas as outras formas de segunda pessoa do singular (e.g. 

falas, falavas, falaras, fales, falasses, falares, falarás, falarias). 
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Aceitando como boa esta tentativa de explicação, pode reflectir-se sobre o que está 

mais errado: se a forma de segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do 

indicativo terminada em –s, se a forma canónica, desprovida do –s final, que tão 

sistematicamente marca as formas verbais de segunda pessoa do singular. A 

ideologia dominante, que é conservadora, não hesitará em rejeitar liminarmente a 

segunda hipótese. 

 

 

3.2. Confusões 

O segundo exemplo tem a ver com o plural dos nomes terminados em –ão. Como é 

sabido, algumas destas palavras pluralizam em –ãos (cf. mão – mãos), outras 

pluralizam em –ães (cf. cão – cães) e outras ainda pluralizam em –ões (cf. leão – 

leões). Estas últimas são as mais frequentes.  

Na origem desta divergência na forma do plural está um facto de natureza 

etimológica e alguns efeitos de mudança linguística: no primeiro grupo integram-se 

palavras cujo radical, em Latim, terminava em –anu (cf. lat. mànus,us); no 

segundo grupo ocorrem as palavras cujo radical, em Latim, terminava em –ani (cf. 

lat. canis,is); e no terceiro grupo ocorrem as palavras cujo radical, em Latim, 

terminava em –oni (cf. lat. lèo,ónis). Todas as informações etimológicas aqui 

registadas foram colhidas no Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. 

Na evolução para o Português, a terminação destas palavras, no singular, foi 

afectada por um fenómeno muitíssimo mais extenso de queda de consoantes em 

posição intervocálica: nestes casos, o fenómeno relevante é o da queda do [n] 

intervocálico, e, apesar de ter desaparecido, a nasal deixou vestígios da sua presença 

na nasalização da vogal precedente (i.e. [ ], nos dois primeiros casos e [ ] no 

terceiro). O passo seguinte, que ocorre já no processo de evolução interna do Português, 

consistiu na convergência destes três tipos de palavras (i.e. terminadas em [ ] e em 

[ ]) num único ditongo nasal, aquele que hoje conhecemos, ou seja [  
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Na forma do plural, protegida pelo sufixo de 

flexão em número (i.e. –s), a neutralização 

não ocorreu, preservando-se uma realização 

fonética mais próxima da fonte etimológica, 

ou seja, respectivamente [ ], [ ] e 

[ ]. O quadro 1 mostra os exemplos 

relevantes 

De um modo geral, durante o processo de 

aquisição de linguagem, os falantes do Português aprendem a realizar 

adequadamente as formas de plural destes nomes  

terminados em –ão, no singular. Mas, até lá chegar, passam 

por um momento em que a realização do plural destas formas 

não se distingue da pluralização típica dos nomes, ou seja, 

juntam o sufixo do plural à forma do singular (cf. quadro 2). 

Ultrapassada esta fase, podem subsistir inadequações, mas, de um modo geral, elas 

não resultarão da aplicação desta estratégia, e sim da intervenção de um outro 

fenómeno: à semelhança da neutralização operada para as terminações do singular 

em [ ], também as terminações do plural parecem querer privilegiar uma única 

forma, a forma [ ]. Se assim for, tratar-se-á de mais um episódio na mudança 

linguística do Português. Como reagirá a comunidade linguística a mais esta 

evolução? Mal, muito mal mesmo, em casos como *irmões ou *alemões, um 

pouquinho melhor em casos menos presentes no vocabulário activo dos falantes, como 

*cidadões ou *artesões, e pacificamente em casos já acolhidos pela norma, como anões 

ou verões. Ora, considerando a etimologia das formas, *irmões é tão agramatical 

quanto anões ou verões.  

O quadro 3 apresenta de forma esquemática as prescrições gramaticais relativas a 

algumas das formas em [ ] que não pluralizam em [ ] ou não pluralizam 

apenas em [ ]. Facilmente se constata que a justificação etimológica está longe de 

SINGULAR PLURAL 

-ã
o 

grão 
irmão 

 
alemão 

 pão 
 

coração 
 feijão 

grãos 
irmãos 

-ãos 

alemães  
pães 

-ães 

corações  
feijões 

-ões 

Quadro 1 

casa casas 

livro livros 

pão *pãos 

feijão *feijãos 

Quadro 2 
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ser sistemática, já que formas com idêntica etimologia apresentam diferentes flexões 

de plural (cf. capitães vs cirurgiães / cirurgiões vs vilães / vilãos / vilões). 

Étimo -ães -ãos -ões 

lat.tar. scríba,ánis escrivães   

lat. tabellìo,ónis tabeliães   

provç. capelan capelães   

lat.tar. capitánus  capitães    

esp. catalán catalães   

it. artigiano   artesãos  

cidade + -ão  cidadãos  

comarca + -ão   comarcãos  

esp. refrán (sXV) refrães refrãos  

it. cortigiano   cortesãos cortesões 

lat.nánus,i  anãos anões 

lat.vulg. veranum   verãos verões 

lat. Vulcánus,i  vulcãos vulcões 

lat. *chirurgiánus,a,um  cirurgiães  cirurgiões 

lat. dv.med. guardianus guardiães  guardiões 

it. bastione  bastiães  bastiões 

it. ciarlatano charlatães  charlatões 

aldeia + -ão aldeães aldeãos aldeões 

lat.vulg. *antianus  anciães  anciãos anciões  

lat. castellánus,a,um  castelães castelãos castelões 

ár. Sultán sultães sultãos sultões 

lat.vulg. *villánus  vilães vilãos vilões 

Quadro 3 

Estes dados mostram uma situação quase caótica, com formas que admitem uma 

única forma de plural, que não é necessariamente a preferida pelos falantes (cf. 

*tabeliões, *artesões). O mesmo se passa com o plural de refrão, já que a forma mais 

comummente utilizada pelos falantes não é nenhuma das recomendadas (cf. 

*refrões). Nos restantes casos, estando disponíveis duas ou três formas para o plural, 

a preferência dos falantes parece ir sistematicamente para a forma em [ ] (cf. 

vulcões, cirurgiões, sultões). 

O caso mais curioso e mais revelador é, porém, o de mão e corrimão. Que o plural de 

mão é mãos não suscita qualquer dúvida. A forma *mões não está atestada nem em 

contexto de aquisição de linguagem, nem como alvo de um processo de neutralização 

da terminação do plural em [ ]. É uma forma rejeitada por qualquer falante do 
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Português. No entanto, o plural de corrimão, espontânea e insuspeitamente, será, para 

a grande maioria dos falantes, corrimões. 

4. Em conclusão 

 

Os exemplos apresentados serão polémicos e até chocantes para algumas 

sensibilidades linguísticas, admito. Quero deixar claro que não sou da opinião de que 

a norma gramatical deverá ser substituída pelos cânones do uso, ou que os „erros‟ de 

hoje deverão ser automaticamente legitimados, amanhã. O que pretendi demonstrar 

foi que alguns dos „erros‟ aqui exemplificados são equiparáveis a comportamentos 

linguísticos que em sincronias passadas receberam essa legitimação. Identificá-los, 

espero eu, servirá para fazer pensar e para dar a entender que a mudança linguística 

e o carácter dinâmico das línguas não pode ser tratado como um lugar-comum. E 

que esta mudança, como qualquer outra mudança, suscitará sempre reacção. 
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Salcichas com coube lombarda?! 
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Passei há dias por um restaurante que anunciava desta forma um dos seus pratos do 

dia e decidi, então, regressar hoje à questão da ortografia do Português para tentar 

explicar por que razões considero urgente uma profunda reforma. 

 

 

1. Um pouco da história da ortografia do Português 

 

A existência de ortografia para o Português é muito anterior à existência de uma 

norma ortográfica: os mais antigos documentos escritos em Português datam do 

século XI, mas só em 1911, ou seja nove séculos 

mais tarde, foi consagrada em portaria uma 

ortografia oficial. Esse trabalho foi preparado 

pelo foneticista Aniceto Gonçalves Viana, autor 

das Bases para a Unificação da Ortografia, 

cujo texto está disponível em edição digital 

(http://bnd.bn.pt/od/l-9765-7-v/ficha.html). 

O longo intervalo de nove séculos pode ser 

repartido por três períodos: o primeiro, que vai 

da formação do Português ao Renascimento 

(começado e terminado entre os séculos XV e 

XVI), dá primazia ao registo da materialidade 

dos sons de uma língua tão nova quanto a própria nacionalidade. A produção 

ortográfica deste período é muito instável, dado que não existindo uma norma 

ortográfica também se não podia ainda apelar a uma qualquer tradição ortográfica. 

Assim, nem todos praticavam as mesmas convenções gráficas, como, por exemplo, a 

que resulta da escolha do inventário de símbolos gráficos e do seu valor fonético. Por 

outro lado, tratando-se de um sistema de base fonética que procura registar sons do 

Português, a variação resultava também do facto de nem todos os que sabiam escrever 

terem a mesma pronúncia. 

http://bnd.bn.pt/od/l-9765-7-v/ficha.html
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A recuperação estética dos modelos clássicos greco-latinos, que acompanha todo o 

movimento renascentista, introduz critérios ortográficos de natureza distinta, 

privilegiando a grafia etimológica, geralmente recuperada a partir da forma latina. 

Ora, se a introdução de dígrafos, como o <ph> de pharmacia por exemplo, foi de 

duvidosa utilidade, pior ainda foi não conseguir impedir que etimologias erradas 

interviessem de forma descontrolada, como, por exemplo, a substituição, em lyrio (do 

latim lilìum) por exemplo, do <i> por um <y> pretensamente etimológico. Os mais 

eruditos, mesmo os contemporâneos do delírio ortográfico quinhentista, não 

deixaram, desde então, de procurar emendar a mão, sugerindo a correcção dos erros e 

a fixação de critérios, mas, na verdade, foi preciso esperar cerca de três séculos para 

chegar à primeira legislação ortográfica. 

No terceiro período, que vai de 1911 até hoje, assiste-se a uma multiplicação de 

esforços de sistematização, sendo que nem todos esses esforços deram origem a 

normas ortográficas e que nem sempre o esforço seguinte representou um passo dado 

no bom caminho, relativamente ao momento anterior. A estes avanços e recuos não 

será estranho o facto da norma ortográfica do Português, durante todo o século XX, 

ter sido objecto legislativo para duas soberanias políticas, a de Portugal e a do Brasil e 

de, frequentemente, a pretexto da ortografia se disputarem questões de outra 

natureza. 

 

 

2. Virtudes e vícios da norma ortográfica portuguesa 

 

Não se pense que desenhar a ortografia de uma língua é uma tarefa simples. Entre a 

fidelidade histórica, a adequação fonética e o equilíbrio que necessariamente se deve 

estabelecer entre ambas, é preciso não esquecer que a ortografia é uma convenção de 

registo dos enunciados linguísticos. 

A norma ortográfica do Português de Portugal, que é distinta da norma ortográfica 

do Português do Brasil, tem, pois, a grande virtude de existir e de poder servir de 
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referência a todos os que pretendem escrever em Português. Uma outra virtude vem da 

demonstração prática, decorrente do tempo da sua existência, de que pode ser 

aprendida, apesar de todas as dificuldades de aprendizagem que possa suscitar, de 

todas as suas falhas e omissões, de todas as suas incongruências e de todos os seus 

vícios. 

Falando em vícios, o primeiro problema tem a ver com o facto de não se saber que 

norma ortográfica vigora: talvez alguns poucos saibam o que se passa, mas a maior 

parte da população alfabetizada usa a norma de 1945 com as alterações introduzidas 

em 1973, desconhecendo que caminho levou a polémica reforma de 1986. 

Depois, vêm os erros consagrados pela norma e que a reforma de 1986 também não 

resolvia. Do período anterior ao estabelecimento de uma norma ortográfica guarda a 

ortografia do Português grafias erradas do ponto de vista etimológico e discordantes 

da grafia de formas cognatas. Veja-se o seguinte exemplo: é sabido que às grafias 

<es> e <ex> correspondem realizações fonéticas muito próximas ou mesmo 

idênticas, como demonstra o contraste entre 

a pronúncia da sílaba inicial de escola e de 

excepção, ainda que só esta última permita a 

ditongação registada na grafia da Roda 

dos Eispostos de Almeida. Ora, o verbo 

estender tem origem no verbo latino 

extenděre, e de estender derivam, no 

Português, o nome estendal e o adjectivo 

estendível, que apresentam uma grafia 

compatível com a grafia da sua forma 

derivante. Mas a par destas formas 

registam-se outras, como extensão ou 

extensivo, que na sílaba inicial preservam a 

consoante <x> que ocorre no seu étimo (cf. 

extensio, extensīvus), sendo particularmente interessante o confronto entre os 
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adjectivos sinónimos estendível e extensível. Idêntico comentário mereceria o cotejo de 

formas como destro (do latim dextere) e dextralidade, ou quatro (do Latim quattŭor) 

e catorze (do Latim quattuordecim), ou envolver (do Latim involvěre) e invólucro (do 

Latim involùcrum). Seja lá qual for o critério que a norma ortográfica adopte, de 

rigor etimológico ou sistematização fonética, a única situação realmente indesejável é 

aquela que a actual norma ortográfica do Português consagra. 

Erros deste tipo são naturalmente potenciados pela assistematicidade da relação entre 

sons e grafias que caracteriza a ortografia do Português e que já anteriormente 

referi. Não é, pois, de estranhar que alunos dos 2º, 4º e 6º anos do ensino básico 

apresentem nove variantes gráficas para o alvo escultor e vinte e duas para 

futebolista. O que estes meninos fazem é explorar todas (ou quase todas) as 

possibilidades que o sistema lhes oferece, numa espécie de demonstração prática do 

binómio de Newton: 

escultor  futebolista  

esclutor 

escoltor 

escoltore 

escultole 

escultore 

escultour 

escultoure 

esqultor 

isqultor 

fetebolista 

fetebulista 

fetoblista 

fetobolisto 

fetubolista 

fotebelista 

fotebolista 

fotibolisto 

fotobolista 

fotoboliste 

fotubolista 

fotubulista 

futebelista 

futebelisto 

futebolisto 

futebolisto 

futebulista 

futibolista 

futobolista 

futobulista 

futubelista 

futubulista 

 

Daqui à quase sistemática confusão entre há e à, à ocorrência de grafias como 

*advinhar1, *cassador, *oje, *paralizar ou *previlégio, e até chegar às *salcichas com 

*coube lombarda, vai um pequeno passo. Revertê-lo é uma tarefa de gigantes, que é a 

tarefa de reformar, de facto, a norma ortográfica do Português. 

1O asterisco que precede estas formas serve para indicar que se trata de grafias 

erradas. 



78 

3. Considerações sobre o futuro 

 

Numa comunidade, só um genuíno sentimento de revolta tem a capacidade de 

desencadear a alteração de um estado de coisas. Ora, revolta sente quem tem fome, 

quem sofre uma guerra, quem é humilhado, injustiçado ou ofendido – não é plausível 

que os portugueses, os brasileiros, os angolanos ou os moçambicanos se revoltem 

contra a actual ortografia do Português. Reformá-la terá, pois, de resultar sempre de 

um gesto de vontade política. 

A tarefa, já o disse, é gigantesca, mas como a dificuldade da tarefa não deve servir de 

pretexto para que continue adiada, aqui fica expressa a minha opinião sobre os pré-

requisitos a garantir pelos mandatários de um projecto de reforma ortográfica. 

Quanto à sua elaboração: 

 Que a legitimidade de quem mandou fazer e de quem fez não seja 

questionada. A preparação de uma reforma ortográfica requer uma 

inabalável consonância entre a autoridade científica e o poder político. 

 Que a reforma ortográfica seja feita por quem é competente para a fazer, 

com base numa sistemática e exaustiva identificação dos problemas a 

resolver. 

 Que idênticos processos se desenvolvam nas diferentes nacionalidades 

falantes do Português. 

 Que os pressupostos da reforma sejam consensualmente estabelecidos. 

Quanto à sua legitimação: 

 Que a oficialização da reforma não ceda a aproveitamentos políticos 

nacionais ou à expressão de rivalidades e mal-estares internacionais. 

Quanto à sua aplicação: 

 Que seja cuidadosamente preparada. Todos reagimos mal à mudança e  

todos (ou quase todos) temos tendência a desvalorizar a autoridade do que 

é novo e a confirmar o poder do que vigora.  
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 Que não seja apresentada como facto consumado. Uma reforma 

ortográfica tem de ser ensinada, explicada e progressivamente adoptada na 

alfabetização. Se já se esperou tanto tempo, que mal virá ao mundo se se 

der o tempo de uma geração para a substituição da ortografia? 

 

Quanto mais depressa se começar … 
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Índice remissivo 
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Velhos hábitos de professora fazem-me, em momentos precisos, sentir a necessidade 

de rever a matéria dada. É o que farei, desta vez, procurando o fio à meada dos textos 

que aqui publiquei ao longo do ano que agora termina. 

 

1. A minha primeira preocupação vem do desejo de ver reconhecidos um domínio 

científico, a linguística, e uma classe profissional, a dos linguistas: estas são 

duas realidades relativamente recentes e o que se verifica é que quase ninguém 

sabe do que a linguística trata, nem o que os linguistas fazem. 

Com efeito, sempre que, fora do meu ambiente académico específico, ouço falar de 

questões linguísticas debato-me com a dificuldade de explicar e contrariar a 

prevalência de manifestações inconscientes de um equívoco. Todas as pessoas são 

falantes de uma qualquer língua. Ora, por esse facto, todas se consideram 

autoridades em matérias que à natureza, à história e ao uso da língua dizem 

respeito. É como se, sendo dotados de audição e olfacto, todos fossemos 

otorrinolaringologistas; ou por vermos, todos fossemos oftalmologistas; por 

sabermos respirar, pneumologistas, e por aí fora, até chegarmos àquela conhecida 

situação em que qualquer adepto de futebol se julga um exímio „futebólogo‟. 

Como transpor para o chamado senso comum que a linguística é uma ciência 

cujo objecto de estudo é o conhecimento da capacidade de linguagem e da sua 

manifestação em línguas particulares, e que uma formação consistente e 

especializada em linguística demora anos a consolidar, exige muito esforço 

intelectual e muito trabalho de investigação, e que o que a comunidade científica 

já conhece é muito menos do que o que falta conhecer? Cabe esta tarefa aos 

linguistas, que são, pois, a autoridade nestas matérias. Desempenhá-la foi o que, 

mês a mês, assunto a assunto, procurei fazer. 

 

2. Outra das minhas preocupações consistiu em procurar mostrar que nem tudo o 

que se relaciona com línguas são questões linguísticas stricto sensu. Muitas 

vezes são questões de política linguística, ou seja, são questões que exigem 
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tomadas de decisão por parte do poder legislativo e do poder executivo. Na sua 

ausência vigora uma espécie de poder popular, em que nenhuma posição 

individual vale mais nem menos do que outra. 

A definição de uma norma linguística, por exemplo, é uma tarefa que cumpre 

realizar no quadro de uma política linguística convenientemente fundamentada. 

Trata-se de escolher um dialecto de entre os diversos que integram qualquer 

língua, dialecto esse que, prioritariamente, servirá de referência no ensino da 

língua e no discurso oficial. Em relação ao Português Europeu, sabe-se que a 

tarefa de definição de uma norma linguística ainda não foi cumprida: durante 

bastante tempo, as gramáticas definiam o Português-padrão como a língua 

falada pelas classes cultas de Lisboa e Coimbra, mas a definição não resiste 

sequer a uma análise superficial, esbarrando na dificuldade de delimitação do 

conceito de classe culta, na provável heterogeneidade linguística dos seus 

membros, qualquer que seja a definição, e ainda na existência de alguma 

variação linguística entre os dialectos de Lisboa e Coimbra. Torna-se, pois, óbvio 

que a norma linguística do Português Europeu deveria ser objecto de reflexão e 

definição política. 

Também matéria da definição de um quadro de política linguística é a que trata 

da relação entre línguas diferentes no espaço de uma única soberania nacional e 

da relação de diferentes soberanias que partilham uma mesma língua. No caso 

concreto, importa reflectir sobre a relação que em Portugal se estabelece entre o 

Português e as restantes línguas aqui faladas, como o Mirandês ou o Crioulo 

Cabo-verdiano, e entre o Português, como língua materna, e o Inglês, cuja 

importância e prevalência como língua segunda não pára de crescer. Depois vêm 

os confrontos entre o Português Europeu e o Português do Brasil, por um lado, e 

entre o Português Europeu e o Português falado nos países africanos, por outro, 

mas também a consideração dos crioulos de base portuguesa e até de pequenos 

vestígios de comunidades falantes de Português, que se encontram, há mais ou 

menos tempo, em vias de extinção. 
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Todas estas são questões relacionadas com a língua, mas são decisões políticas as 

que podem criar condições (i) para a sobrevivência ou o desaparecimento de 

línguas minoritárias; (ii) para facilitar a integração das comunidades 

imigrantes, através do ensino da língua falada no país de acolhimento; (iii) para 

alargar ou restringir o universo de falantes de um língua; ou (iv) para preservar 

ou delapidar um património facilmente perecível. 

3. Um outro domínio que frequentemente abordei foi o da realização linguística de 

algumas convenções sociais. É este o caso do sistema de formas de tratamento no 

Português Europeu, cuja complexidade contrasta, de forma quase chocante, com a 

do Português do Brasil, do Castelhano ou do Inglês, dado que a complexidade não 

vem da componente linguística, mas sim da visibilidade que os falantes do 

Português outorgam aos contrastes sociais que estabelecem entre si. 

É também este o caso do conteúdo semântico dos valores de género associados aos 

nomes no Português. É que o facto de se entender o uso genérico do masculino 

como uma emanação do carácter sexista da língua (veja-se o seguinte exemplo: 

tenho 54 alunos – 50 são raparigas e 4 são rapazes) resulta de um mal-

entendido: a língua não é sexista, mas a convenção de que o masculino tanto 

pode remeter estritamente para um referente masculino (cf. este menino), como 

pode receber uma interpretação genérica (cf. todos os leitores deste jornal, homens 

e mulheres bem informados, ficaram surpreendidos), talvez o seja. 

E é ainda este o caso, quando se valoriza o dialecto-padrão de uma língua e 

desvaloriza os restantes, a ponto dos seus próprios falantes os renegarem. Ou 

quando, comparando línguas diferentes, se estabelecem hierarquias de beleza, de 

facilidade de aprendizagem ou de complexidade do sistema. Todos temos o direito 

de produzir juízos de valor, mas é preciso compreender que se trata da expressão de 

sentimentos ou de emoções, e não de análises linguisticamente fundamentadas. 

Os preconceitos linguísticos não encontram fundamento na substância das 

línguas, mas sim na ideologia da comunidade linguística. 
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4. Também no domínio das convenções, mas agora das convenções de natureza 

extralinguística, entram questões como a ortografia. Nas diversas referências que 

fiz a esta questão procurei demonstrar que, numa sociedade muito dependente do 

registo escrito, a existência de uma norma ortográfica é indispensável. Mas o 

estabelecimento dessa norma ortográfica é uma tarefa muito complexa: por um 

lado, impõe uma rigorosa reflexão sobre a relação entre o som e a sua representação 

gráfica; por outro, exige um elevado grau de abstracção dos diversos eixos de 

variação linguística, nomeadamente histórica e geográfica; e por último, requer o 

seu uso efectivo, que é muitíssimo mais poderoso do que a legitimação legislativa 

e muitíssimo mais difícil de alcançar. 

No que diz respeito à ortografia do Português, a história mostra que, ao longo de 

nove séculos de existência, o sistema sofreu diversas perturbações e que a sua 

normalização é relativamente recente. È neste quadro que se recomenda uma 

nova reforma. O uso, por seu lado, mostra fragilidades que radicam decerto em 

assistematicidades do sistema, e mostra também que a ortografia não é, hoje em 

dia, suficientemente ensinada e aprendida, o que remete para o universo do 

ensino. 

 

5. O que sobra, e ainda é muito, são questões de natureza linguística propriamente 

ditas. Muitas estão relacionadas com o uso, sendo que a mais geral diz respeito à 

distinção entre bom e mau uso da língua, entre os conceitos de certo e de errado e 

ainda entre legítima variação e desvio. 

A este propósito referi por diversas a importância dos estímulos linguísticos 

recebidos, do contexto familiar e íntimo dos primeiros tempos, passando pelo 

contexto escolar que deverá acompanhar todo o período de formação linguística, 

até chegar ao contexto mediático que, na actualidade, acompanha os falantes do 

nascimento à morte. A responsabilidade pelo bom uso da língua é, pois, uma 

responsabilidade partilhada, pela família, pela sociedade e pelo estado. 
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Uma outra questão, de grande relevância, prende-se com a delimitação 

estritamente linguística do que constitui a gramática de uma língua, qual a 

margem de variação gramatical e o que considerar como desvio agramatical. Esta 

descrição alcança domínios muito diversos, como a sintaxe, que trata da 

construção das frases, a morfologia, que trata da formação de palavras, a 

fonologia e a prosódia, que tratam da realização fonética das palavras e das 

frases. Tratei de alguns casos, quase sempre relacionados com palavras, mas 

estes, que são os domínios técnicos da linguística, não são tratáveis sem recurso a 

uma terminologia específica e ao conhecimento de um quadro de análise 

adequado. Não cabem pois, facilmente, no âmbito dos textos que aqui publiquei, 

mas sim nos manuais de gramática e outros usuais, cuja consulta vivamente 

recomendo. 


