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Poderá parecer demasiado liberal e permissivo o que será dito abaixo a respeito da 

norma linguística do Português. Para atalhar essa impressão, direi desde já que o erro 

existe e que uma das funções mais nobres da escola é conhecê-lo e preveni-lo. E corrigi-

lo, se os cuidados anteriores não tiverem sido suficientes. 

Quando um dirigente de futebol diz «Não vamos empolgar a crise», está a confundir 

os dois verbos parónimos empolar e empolgar e isso constitui um erro, derivado do seu 

insuficiente domínio do dicionário. São muito frequentes trocas deste tipo, entre 

palavras próximas na forma física, na morfologia e de sentido compatível: deferir e 

diferir, descrição e discrição, emigrar e imigrar. Deste mesmo tipo, e também proveniente 

da esfera desportiva, ouvimos em tempos falar de uma «faca de dois legumes». Se isto 

não é erro, o que será? 

Quando ouvimos, quase todos os dias, um conhecido apresentador da TV confundir 

Ter a haver, com crase dos aa contíguos, pelo Ter a ver que pretendia dizer, estamos mais 

uma vez perante um erro que merecia correcção. Mas que, pela insistência e pela força 

do veículo comunicacional usado, corre o risco de ser imitado e tomado como bom.  

Como ensinou Marshall MacLuhan, os meios de comunicação de massa (para não dizer 

os media, ou a média, ou a mídia, alternativas com problemas normativos) são muito 

eficazes a actuar por meio da massagem e, à força de repetirem um erro, conseguem 

persuadir o público a tolerá-lo, mais tarde a considerá-lo aceitável e, por vezes, até a 

recomendar o seu uso. Alcançam assim, no espaço de uma ou duas gerações, inversões 

normativas que, nas sociedades sem electricidade, demorariam séculos a produzir-se. 

Ou que poderiam ser travadas, se essas sociedades antigas do ponto de vista energético 

possuíssem escrita, de preferência escrita potenciada pela imprensa, pois a 

comunicação verbal veiculada por leitura e escrita é mais eficaz que a comunicação 

audiovisual quando se pretende que as mensagens cheguem intactas ao destino, ou 

destinos plurais em simultâneo.  
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Esquematicamente: nas sociedades com tipografia, logo com alfabetização geral obtida 

na escola, existem eficazes mecanismos de exame e eventual rejeição da inovação 

linguística (onde se inclui o erro), o mais eficaz dos quais é a construção de uma norma 

de referência – a norma padrão –, através de instrumentos como as gramáticas, os 

dicionários, os prontuários ortográficos, e de instituições dotadas de autoridade como 

as escolas, as editoras e as academias. Essa norma padrão apresenta-se como a 

codificação de escolhas, feitas por consenso da colectividade ou arbítrio das 

autoridades, entre a enorme variedade de possibilidades linguísticas alternativas 

(organizadas ou não em normas sectoriais), que decorrem da dispersão de 

comportamentos típica das sociedades de modelo mais antigo, desprovidas de escrita 

ou dispondo apenas da manuscrita para perpetuar ou para enviar à distância 

mensagens verbais que, na quase totalidade das situações, eram orais, transmitidas de 

pessoa a pessoa e logo apagadas. No mundo ocidental, é após o Renascimento que a 

variedade de formas divergentes, resultante de uma evolução dispersiva das línguas, 

começa a ser acondicionada segundo modelos normativos, que a escola impõe e a 

população letrada vai acompanhando. Modernamente, as coisas não correm tão bem: 

lê-se menos, não se aprende a escrever disciplinadamente, a toda a hora se assiste (e 

adere) à imaginação linguística daquele apresentador de TV, dos treinadores de futebol 

e de inúmeras celebridades efémeras e de discurso inarticulado.  

Os mecanismos de contenção normativa não operam da mesma forma sobre pessoas 

que costumam ler e pessoas que apenas ouvem. A própria definição de norma 

linguística, na medida em que reflecte as condições de aprendizagem, densidade 

cultural e apetências de uma sociedade, sofreu uma alteração substancial. Em Portugal, 

antes da República, os agentes promotores da norma eram os bacharéis e licenciados 

da única universidade nacional, que orgulhosamente exibiam essa origem na sua 

elocução e transmitiam pela escrita um estilo cuidado e bem conservado que às 

tradições de Coimbra era geralmente associado. A criação na capital de uma segunda 

universidade diversificou um pouco a base dialectal da norma oral do Português, mas 

não alterou o facto de ser uma elite de pessoas com formação universitária que 

corporizava e difundia essa norma. Com a multiplicação e regionalização das 

universidades, com o crescimento da população universitária, com o realinhamento 
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dos padrões culturais fornecidos e com a vitória do texto audiovisual sobre o texto 

gráfico, as fontes de configuração da norma deixaram de ser as mesmas e a alteração 

da sua concepção tornou-se inevitável. 

Este panorama cultural não deve ser enfrentado com soluções saudosistas («Leiamos 

os clássicos como se ainda vivêssemos no séc. XVIII») nem demagógicas 

(«Transfiramos o recreio para a sala de aula»). Já se começa a prestar atenção aos 

neurologistas quando recomendam que a escola seja particularmente exigente com a 

aprendizagem da língua durante os primeiros anos, pois as capacidades cerebrais da 

criança reagem então melhor a esforços de desenvolvimento. Já se admite que qualquer 

actividade de leitura merece ser estimulada, nem que seja a legenda de um filme, ou 

uma revista, ou os diálogos de um programa de computador. E que mais vale 

colaborar na codificação e aproveitamento da escrita urgente das mensagens 

electrónicas do que condená-la como perversão. 

Quanto à redefinição do conceito de norma-padrão, é lúcido reconhecer que ela só se 

confunde com a norma culta (ou língua literária) em sociedades fortemente leitoras de 

literatura. Em Portugal, isso terá ocorrido no séc. XIX, mas hoje o padrão acha-se 

influenciado mais pelos media que pela literatura. Consiste, na verdade, em uma 

variedade escrita e falada que é usada pela população escolarizada e reconhecida como 

a variedade que mais facilmente se presta a ser reproduzida, sem erros evidentes, mas 

também sem formas demasiado cultas, incompreensíveis ou rebuscadas. O lugar 

comum a todos, mais do que um modelo de perfeição clássica.  

No plano da escrita, tem Portugal a relativa singularidade de dispor de uma norma 

ortográfica bastante rígida e que constitui matéria de lei (e mesmo de tratados 

internacionais). Não seria preciso tanto para que na escola a ortografia fosse 

disciplinadamente ensinada e a todos exigível no dia a dia. A ortografia evidencia, 

entretanto, que qualquer atitude normativa tem de conviver com a existência de 

variedades dignas de consideração e não confundíveis com erros. A língua portuguesa 

possui não uma, mas duas normas ortográficas oficiais: uma para o Brasil, outra para 

Portugal e todos os restantes países de língua oficial portuguesa. Por enquanto, dentro 

de cada norma, é fácil determinar o que é certo e o que está errado (por enquanto, 

porque se os governos levarem por diante a infeliz ideia de desenterrar o acordo 
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ortográfico de 1990, que tem estado muito bem na gaveta, a sua serôdia entrada em 

vigor não só comprometerá a unidade ortográfica que mantemos com os países 

africanos em troca de uma incerta unidade com o Brasil como, na realidade, não nos 

garantirá unidade nenhuma, já que o acordo prevê uma regra de facultatividade, 

segundo a qual no mesmo país se poderá escrever de diversas formas a mesma 

palavra, conforme as diferentes pronúncias que tiver). Por enquanto, a acentuação 

António é a única admitida na norma portuguesa, sendo rejeitada pela brasileira; e a 

grafia úmido, que constitui erro em ditado de escola portuguesa, é a única admitida 

pelo Dicionário Houaiss. A mesma forma pode ser errada e correcta na língua 

portuguesa, conforme o país e a sua norma ortográfica. A norma e a existência de 

variedades – a variação – são parceiras no destino das línguas.  

No plano da oralidade, apesar de nunca ter sido codificada, aceita-se como padrão 

uma pronúncia desprovida dos traços dialectais mais marcantes (africada tch típica do 

nordeste, confusão entre b e v, predomínio do s apical, chamado beirão, ditongos nasais 

minhotos, etc.), descrição que corresponde bastante de perto às pronúncias de Coimbra 

e Lisboa. Mas a presença de alguns destes traços não impedirá que um enunciado seja 

considerado padronizado, se tal for o caso dos restantes elementos, gramaticais e 

sintácticos (p. ex., as sibilantes de Carlos Carvalhas). O conceito de padrão não exclui, 

portanto, uma certa variação dialectal. 

Importante, na sala de aula, é que o padrão não sirva de ataque a certos aspectos 

dialectais que são dignos de protecção e preservação, por razões que têm a ver com o 

respeito pelo património linguístico, pelas identidades regionais ou simplesmente pelo 

sucesso escolar. Em todo o norte do país, o pronome pessoal vós está vivo, não como 

tratamento de respeito a interlocutor singular, mas como plural de tu, exactamente 

como na Idade Média e em Roma. Um professor que não compartilhe, no seu idiolecto, 

desta particularidade gramatical talvez fizesse bem em a adoptar como dispositivo de 

aula, para não sobrepor o seu uso ao dos alunos, que é inteiramente legítimo, embora 

não pertença ao padrão. O mesmo se dirá da escolha de vocabulário, preferindo 

designações locais. Mas não se dirá o mesmo da imitação, por parte do professor, de 

traços fonéticos que soariam, provavelmente, a falso. 
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Depois de defendermos o respeito que os agentes da norma padrão devem manifestar 

pelas variedades dialectais, chegamos agora ao ponto mais delicado e fonte de maiores 

incertezas: que atitude deve o agente do padrão tomar perante os erros que estão a 

caminho de se tornar regra aceita geralmente? A variação não distingue apenas 

dialectos entre si, ou formas de épocas diferentes da história da língua. Ela pode fazer-

se sentir dentro do padrão, entre duas interpretações diferentes da mesma regra: uma 

mais antiga e por isso considerada mais correcta, outra inovadora e em fase de difusão. 

Geralmente, os méritos da forma inovadora medem-se pela sua adequação às 

estruturas fundamentais da língua, daí dependendo a velocidade com que ganha 

adeptos ou a severidade da sua rejeição. Quando a inovação se torna maioritária, a 

forma antecedente passa a ser vista como relíquia e desaparece ou perde força. Se a 

inovação não consegue impor-se desta forma, ou perdura como variante conformada, 

ou apaga-se. A história de uma língua é feita destes casos de sucesso e insucesso, sem 

que muitas vezes se perceba o motivo de um ou do outro desenlace. Mais tarde ou 

mais cedo, o padrão tomará conhecimento da conclusão da evolução e acolherá a 

forma que foi ganhadora, por meios muito semelhantes a leis do mercado. 

Isto pode ser tornado mais evidente com alguns exemplos: talvez ninguém ponha em 

dúvida que o uso de a gente como sinónimo de nós pode ser considerado padrão, ainda 

que com determinada marca cultural ou situacional. Trata-se de uma padronização 

bem sucedida. Mas ninguém aceitará que a concordância a gente estamos faça parte do 

padrão; a concordância correcta leva o verbo para o singular, apesar de semântica e 

sintacticamente se tratar da 1.ª pessoa plural. Aos olhos da gramática normativa, trata-

se de um erro, apesar de muito disseminado. 

No final da aula o professor diz: «Vocês podem arrumar os vossos livros». Ou então, 

no norte: «Vós podeis arrumar os vossos livros». O pronome vocês, herdeiro do 

tratamento de cortesia Vossas Mercês, substituíu vós no padrão e em muitos dialectos 

como pronome da 2.ª pessoa plural, em mudança bem sucedida, consensual e que não 

precisa de nos ocupar mais. Tal como em a gente está, o verbo concorda com o sujeito e 

situa-se na 3.ª pessoa plural: a construção vocês podeis é liminarmente rejeitada, das 

poucas vezes que ousa aparecer. Mas a regra de concordância que temos visto a 

prevalecer em todos estes casos claudica quando chegamos ao pronome possessivo: se 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   NORMA E ENSINO 

 

 

 

 6 

vossos é o regular concordante com vós, como pode associar-se a vocês? Constata-se, em 

vez disso, que a concordância semântica que o padrão rejeitou entre a gente e estamos 

aparece a actuar entre vocês podem e vossos com tal frequência que é a frase «Vocês 

podem arrumar os seus livros» que soa estranha e antiquada. A última pessoa a quem a 

ouvi foi ao Dr. António Gomes Ferreira, meu professor de Português no segundo ano 

do liceu. Tentei usá-la nas minhas aulas, sem convicção, e agora já não posso, porque 

os alunos não trazem livros, nem pastas onde os arrumar.  

Quer tudo isto dizer que a norma padrão pode acolher interpretações diferentes da 

mesma regra gramatical, ou mesmo diferentes regras. A variação, com as hesitações e 

contradições que gera, é inerente à produção linguística e textual de uma comunidade 

viva e aberta à evolução do mundo. A atitude normativa não pode combater, nem 

ignorar, este facto natural. Deve evitar, perante as variantes, tomar decisões correctivas 

automáticas, como se toda a variação fosse erro. Nesse defeito autocrático caem com 

frequência os consultórios de língua (e um programa matinal da RTP), que entendem 

os fenómenos de variação sempre numa escala binária, em que há um bom e um mau. 

Ponto final. Ora, a fronteira entre práticas linguísticas erradas e práticas toleráveis é 

muitas vezes difícil de traçar.  

Finalmente: não podemos deixar de observar que a formulação das regras gramaticais, 

tal como aparecem nas gramáticas normativas que servem de referência aos utentes da 

língua e de manual de ensino, assenta por vezes em miragens linguísticas ou decisões 

arbitrárias dos gramáticos, sem apoio em descrições linguísticas exactas e 

suficientemente documentadas do ponto de vista estatístico. Muitas gramáticas 

normativas que respeitamos apoiam os seus preceitos não na observação e descrição 

directa da língua, mas no exemplo dos clássicos. Conhece-se a argumentação habitual 

que defende o respeito pelos clássicos; em parte, colhe. 

Mas ao confiarmos a essas gramáticas o poder de distinguir entre o que na língua é 

norma imitável ou erro repelente, dediquemos um pensamento à flexão do verbo haver. 

Este verbo tem flexão plural como auxiliar (havemos de fazer ou embora houvessem 

duvidado, aceitaram), mas no seu sentido existencial apenas pode ser usado na 3.ª pessoa 

singular, segundo nos dizem as gramáticas (há ali uma coisa / há ali muitas coisas). Não 

aconselharei ninguém a infringir esta regra, dizendo houveram ou hajam ou houvessem. 
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Os custos sociais da infracção são graves, sobretudo se quem a cometer for um político 

falando na televisão. 

No entanto, é legítimo perguntarmos se a flexão plural do verbo haver constitui um 

erro indesculpável. Esta pergunta é ocultada. Não conheço gramática normativa que 

tenha a franqueza de nos confidenciar que, ao impor esta regra, vai contra o exemplo 

reiterado de Camilo, que no Amor de Perdição escreveu «não tenho a certeza de que 

houvessem estradas para o Japão», ou de Eça, que pôs na Tragédia da Rua das Flores 

«houveram risadas». Só um clássico se pode permitir tal desafio às convenções. 

 


