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ABSTRACT

Study

of

the

different acceptations of
and

grammar considering his phases
of

and critical review

the

norm intending to determine
perspective.

types

concept

a linguistic

The general characteristics
obtained

of Portuguese 1,anguage grammars

and

through a surveying in selected ones
the relationships
dominant ideology.

of

all

1

this with the

Suggestions in

to change the grammar model
present.

of

order

in force
.t

at

Exame das diversas acepgaes da Gramática,
considerando fases e tipos,

e revisão do

conceito de norma com vistas -a determina go de uma perspectiva lingilistica.Ascaracteristicas gerais das Gramgticas Escolares da Lingua Portuguesa, levantadas em
manuais selecionados, e as relagOes disso
tudo com a ideologia dominante.

Proposi-

gao Oe elementqs para uma possivel mudança do modelo gramatical vigente.
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1 - INTRODUÇÃO

Este trabalho surgiu de uma constatação,
at

compartilhada,
entre

descompasso
certo ponto, por muitos professores: o

da lingua
a gramgtica normativa atual e a realidade

e do seu

ensino.
curso

Para o exame dessa questão pretendeu-se dar livre

partir de uma o tica
a leitura critica da gramatica escolar, a
lingUistico-ideolOgica. De um lado, a

fundamentagSo lingUis-

pos-saussurianas;
tica, apoiada em teoriascontemporaneas
tudo
outro, o ponto de vista ideolOgico, repassando

e

de

permi-

tindo estabelecer relações.
probleFica afastada, assim, a busca de formalização do

ma atraves de modelos científicos, jg existentes ou elaboralingUisticas que
dos a propOsito, isto se deve a razões menos
de ordem pessoal. Na verdade, o trabalho com o

corpus e com a

gonquista
aplicação de modelos que o explicitem constitui uma
cientificidade
cara a Linguistica, representando as marcas da
tão ambicionada. Este e um valor que permanece

e que

no

hg

exclusivo.
por que desconsiderg-lo, apenas riso deve ser
sem
Aqui se optou por um outro caminho — um caminho que,
todo
abdicar do rigor nas conceituag6es e da coerencia no
proposta

da

teOrica, pretende abrir um espaço para a reflexão de

[1]
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natureza ampla, comprometida com

a multiplicidade de fenOme-

nos que condicionam as manifestag6es lingUisticas.
•
A gramática escolar, como objeto de analise,

admite,

e

mesmo requer, uma perspectiva de abordagem mais ampla que leve em conta não so os aspectos que lhe são imanentes, mas tambem os aspectos gerais que a circundam e a determinam. No caso, o modelo descritivo representado pela gramatica
confrontado com o mqdelo de ideias, valores

deve ser

atitudes

e

predomina numa comunidade determinada, ou seja, o
deolOgico vigente. As relag6es dal decorrentes,

que

modelp
as

interfe-

rencias de variada ordem entre os dois modelos e as conseqUencias advindas para o ensino são elementos a

serem percebidos

por meio da leitura critica referida.
Num percurso teOrico, como o que ora se delineia, chamam
a atenção desde logo conceitos operacionais

que

funcionarão

como instrumentos lingUisticos a permitir a analise e
rior descrição do objeto em foco. No caso presente,

postehg

uma

pingular situação aprOximando e fazendo mesmo coincidir o objeto e o instrumento de , trabalho: trata-se da

Lingua Natural

(LN).
Acontece que a

lingua -objeto e a metalingua qqe sobre e-

la se projeta identificam-se na mesma lingua natural, distintos apenas os niveis. Assim, parte-se da

1.1J

Ortuguesal

que serã analisada por meio de uma lingua descritiva, denivel
teOrico-critico

algraNt'icai

a qual, por sua vez, sofrera

criticas de uma metalinguagem de outro nivel — aisingOistical
Eis, assim, fechado o circulo, centrado em torno de

um

eixo

comum: a lingua portuguesa — aqui denominada lingua natural.

3

'

redefina

A organização de um corpo de conceitos que

forma univoca certos termos

difusão

grande

correntes e de

prioritgria.
muitos deles — torna-se, então, tarefa

de

A par de

espera-se com esuma operacionalizagão mais segura e eficaz,
bgsicos
sa medida..sarantir certos criterios

no

precisão

de

emprego de -tais conceitos.
o alcance e a
De imediato, hg que se iniciar delimitando
_
te trabalho Lin1.
nos
1n
sua
de
conceito
acepção do
qui sex;g definida como sistema abstrato
des

de: signos vocais

constituído

du lam n
de variantes

complexidade
que se relacionam entre si. Dada a
denoming-lo
que integram tal sistema, e possível

como

dias-

sistema.
uLingua natural e um termo que se revelarg de bastante
explicitagão

tilidade no decorrer do trabalho, auxiliando na

' mais precisa de um conceito amplo como o de lingua.
natural constitui tambem um sistema, apenas
'restrito

que

o

atribuido

a

âmbito

de

lingua; coincide com

de idioma (o portugues,'o ingles, o frances
naturais). Essa designação natural, opondo-se
tem a ver com a natureza das conveng6es

que

A lingua

a

mais
noção

etc. são linguas

a

artificial,

caragterizam

termo. Na lingua natural as convengOes são de carter

o

Ji-

não se sujeitam a mudanças outras que não as culturais,
isto e, aquelas que ocorrem espontaneamente no seio dacomuniconvenção
dade dos falantes. Ja. a lingua artificial, sendo de
a4aliga9, pressup6e o domínio anterior do cOdigo, e finita.
Atraves dessas definições de lingua

e

lingua. 'natural,

4

percebe-se o afastamento de outros criterios,

freqUentemente

sao

correntes, por

comuns na caracterização de tais termos.
exemplo, as definigOes de lingua como

instrumento de comuni-

ideol6gica. 0 problema que
cagiio ou fato cultural de natureza
ordens: ou se misturdm crise percebe nesses casos e de duas
ou
função, no primeiro caso)
trios na definição (natureza e
conceito
ampla que pode cobrir mais de um
a definição 4

tic)

(como no segundo caso).
Quanto

a

gramitica, sua analise vai exigir, alem da

ex-

conceitos que se aplicitagão metalingUistica dos diferentes
e tipos princijustam ao termo, um questionamento das frases
pais que a identificam.

r

interessante ainda

que

se busquem

o conceito
certos tragos comuns capazes de caracterizar

como

existentes.
um todo, independente da variedade de modelos
atualizado o
A partir da discussão sobre gramgtica, sera'
conceito de regra, preservando-se seu sentido

lingUistico

e

no primeiOpondo-o ao conceito de norma gramatical. Enquanto
segundo prero entram em jogo critérios objetivos (o uso), no
dominam os de ordem subjetiva (o valor).
trata de gra0 conceito de norma, fundamental quando se
Unica. E precimatioa, não se esgota dentro de uma abordagem
ponto de visso examina-lo sob enfoques distintos: (1) de um
de um ponto de vista desta prescritivista, tradicional e (2)
proposicritivista, cientifico. A quantidade de estudos, de
controvergOes a respeito do assunto comprovam ser a mataria
tambem a mal-entendisa, sujeita a interpretações variadas e
gramtica escodos. Pretende-se com essa reflexão ajustar

a

5

social ou
lar um conceito de norma que, sem perder sua função
didática, rio prescinda de criterios

sua

para

lingilisticos

fixação.
NessaL revisao de conceitos, pertinentes

a

lingua de um modo geral,

termo bgsicd que, at

aqui, estava encoberto:

um modo especial e

Como um fio condutor, subjacente

a

a gramática
aflora

de

outro

ideologia.

a

discussão e conferindo-lhe

unidade e consistência, a questão ideolOgica

examinada

ser g

escolar
em suas relagOes com a lingua, com a gramática

e com

dessa janela, ser g possio ensino, em sentido amplo. Atraves
condiCionantes, as
vel entrever com mais clareza as forças
lincondigOes sociais que interferem na produção da mataria
nivel
gilistica, quer em nível de simples ato de fala, quer em
ge codificação metalingUistica.
valor deNa seleção das Gramáticas Escolares (algumas de
sigual), o criterio determinante será o giAau de

explicitagão

não
conferido aqueles conceitos -chaves quedeixamtransparecer
sc5 as intengOes do gramgtico quanto

mas tambem sua

lingua,

poder
visão de mundo. Por meio dessa anglise, espera-se

tra-

hoje, com suas
gar um perfil da gramática normativa que vigora
falhas e acertos, ingenuidades e pressuposigOes.
Ao lado da metalinguagem, que constitui uma
corpo
vel do trabalho, vai-se tentar esboçar um

marca viside

proposi-

por suporte
g6es para a Gramática da Lingua Portuguesa, tendo

teOrico uma perspectiva lingUistico-ideolOgica

e por suporte

material uma Gramgtica Escolar determin ad a. No caso, a
lhida e a "Gramdtica da Lingua Portugue na ,

de

esco-

Celso Cunha,

pelo cunho oficial que lhe confQre a ed igao do MEC.

6

o
scr, procedida, não se buscar
• Na revisão bibliogrgfica a
preocupagao
tampouco haver
criterio da exaustividade, nem
evoluindo e os
que a critica for
com a cronologia. A medida
discussão OS autores, quer
trazidos
temas propiciando, sera()
corroborar as afirmag6es feitas. Hapara refutar, quer para
possivel;
nacionais, sempre que
vera prefer&ncia a autores
instaura,
reflexão teOrica, ela se
mesmo se tratando de uma
definipartir de circunstancias
assume contornos prOprios, a
trabalhos
evitar a cor local em
das. Não hg por que, pois,

a

dessa natureza.
asrestrajetOria, interessar.ão menos
Ao longo de toda a
quesdilvidas e o levantamento de
postas definitivas que as
Gramgtica longe estg de se esgotOes. Afinal, uma leitura da
começa nem
âmbito; vale dizer, ela não
tar em seu proprio
manuais. Apontar para estermina nos grama.ticos ou nos seus
determina ideologicamente a Gramgsa situação que envolve e
dela, um caminho possivel — lintica e vislumbrar, a partir
— e o que se espera
gOisticamente vigvel e adequado ao ensino
com este trabalho.

.0

2 - A GRAMATICA

2.1 - Conceituag"do
.•

0 termo gramática comporta

virias acepções,

dependendo
Ultima-

do tipo de teoria lingilistica que se tenha em vista.

mente observa-se que diferentes greas, mesmo 'fora da lingUstica, valem-se do termo e empregam-no sob

enfoques variados.
recep-

Se, por um lado, tal uso pluralizado evidencia a alta

tividade na comunidade, por outro, aumenta ainda mais a ambigüidade que cerca o referido termo.
Na consulta a diciongrios, especializados
nuais

ou

ma-

não,

teOricos, gramáticas e gramgticos, de diversas épocas e
noções

tendencias, percebe-se que ao conceito são atribuidas
distintas que vão de livro, disciplina, ate. modelo,

descri-

qio, passando por mecanismo, aprendizagem, entre outras.
Todas essas

constatações s6 reforçara a imperiosa

neces-

sidade de ajustar ao termo um conceito preciso atrave's de uma
metalinguagem adequada. Não se trata de criar uma inovação lexical, e sim de tornar claro 'o significado com que o vocgbulo
e empregado.
Entre a variedade de noções existentes,

possível

tinguir traços comuns na caracterização do termo;

dis-

isistem

4

um deles. A gramgtica, no sentido lingülstico, tem um carter

[7]
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ordenador: seus elementos so descritos obedecendo a um pr
cipio hierarquico. Tal, sistemaorganiza-se a partir de deter
minadas estruturas ja existentes na mente do falante. Num mo
mento seguinte, ocorre a explicitagao dessas

estruturas

ei

forma de regras que as descrevem.
As(regras) constituem, justamente, outro trago comum, ca
racterizador do termo gramgtica. Sao elas que do

configura

gao prOpria ao sistema, pondo em evidenciaoconhecimento lin
glaistico internalizado pelo falante. 0 conceito que se tem dessas regras varia na dependencii
do tipo de gramgtica em exame. Assim

_para a gramatica tradi

cional normativa, regra confunde-se com norma gramatical, es
tabelecida de um ponto de vista prescritivista,

relacionad

ao bom uso, ao uso correto e apoiada em critérios valorativo
e arbitrarios, de ordem extralingUistica. Nessa acepção,

re

sna___Q4an-f-tand-e -se com prece i to.

Jg a gram,iti.ca,vista sob uma perspectiva lingiiistica entende regra como o'elemento que explicita um

certo mecanismo

da lingua. 0 falante ao aplica-la estabelece

comunicação

seu meio, sendo ouvido e entendido. Nesse sentido,

e

regra as

socia-se a uso e, conseqUentemente, a norma lingifistica.Ade
terminagao das regras, dentro dessa perspectiva, segue critérios objetivos, de ordem estritamente lingilistica,

a

partir

de um ponto de vista cientifico.

A

,oié. outro trago comum presente nas

de gramgtica at

aqui discutidas. A cada frase

concepções

gerada

pelo

sistema finito de regras de uma lingua natural determinada
(

9

que.constitui a gramática dessa lingua) corresponde a respectiva descrição estrutural. A ideia de representação,

na ver -

dade, contem em si uma especificidade que e básica no conceito moderno de gramática, ao permitir que a

constituição

das

unidades lingUisticas seja revelada.
Quanto ao trag

prescrit1VO

o

que

apesar da tradição

esfera

consagrou entre as Gramaticas Escolares, não entra na

atitude. norde trabalho dos lingüistas. Estes, rejeitando a
enunciados con-

mativa, excluem da gramgtica somente aqueles

siderados não normais (ou anormais) na lingua dada.

crig5o

pres-

A

não integra assim o elenco de tragos petinentesgra-

mtica no sentido lingUistico; fica restrita a uma finalidade
de ordem pratica e dithitica, prOpria da gramática normativa.
a

Para a gramtica moderna, nos termos em que comumente
ling6istica a define, ZERINI (1976:21) apresenta
lidades básicas: Al)

fina-

tres

numerar as sentenças de uma lingua, (2)

fornecer para cada frase (ou sentença) da lingua

uma descri-

/7
ggo estrutural e( (32,,fornecer tambem uma interpretação semãntica dessas frases.
CHOMSKY (1975:107) emprega o termo, com

uma ambigilidade

sistema"tica, em dois sentidos: (1) para expressar a teoria da
sua lingua que o falante possui representada
(2) para indicar a explicagao que o lingilista
Inicialmente, ao desenvolver o conceito de

internamente
dela

gramgtica

e

fornece.
formal

ou gerativa, Chomsky atribui-lhe tal amplitude que & capaz de
abranger um naero indefinido de linguagens. Restringe depois
a classe de línguas geradas por esta gramgtica
línguas naturais (linguagem infinita).

a

classe

das

lo

A todo o processo finito capaz de enumerar o conjunto das frases de uma lingua L, e
apenas estas, damos o nome de gramtica de L,
G(L.). (Ibidem:21)
Para o lingüista americano a gram'dtica de uma lingua pretende ser uma descrição da competncia intrinseca do falante:
.um sistema de regras que, de um modo explicito e bem

defini-

do, atribui descrig6es estruturais a fras_es_(Ibidem:89).
Foram expostos at

aqui, sucintamente, alguns tragos per-

tinentes ao conceito de gramatica; com isso se procurou

tor-

nar preciso o sentido altamente conotado do termo. Pela seleção dos tragos e pelas citagOes incluidas, fica'evidenciada a
influencia de Chomsky e seus seguidores quanto

a

definição de

gramgtica.
A analise desse conceito a partir de tragos comuns que o
caracterizam e um dos enfoques possiveis.
de partir tambem do exame das

diferentes

A inyestigagao po-

fases

por que pas-

sou.

2.2 - Fases

No percurso da evolução gramatical, e

possível

distin-

guir ,4ois vultos expressivos e fixg-los como verdadeiros marcos desse processo: AristOteles e Chomsky. 0 primeiro, genial
discipulo de Platão, teceu especulagOes valiosas sobre a linguagem; ainda que nao tivesse dado especial atenção
tica (como aconteceu mais tarde, no seculo III a.C.,

a

gramgcom

os

alexandrinos), tem importancia decisiva como precursor. 0 segundo, consabidamente, e o lingüista que mais avanços trouxe,

11

sua

Com

nas. duas ultimas decadas, as teorias lingUisticas.

teoria transformacional e o modelo gramatical dal decorrente,
agitou as correntes Ja consagradas do estruturalismo americano p6s-bloomfieldiano. E certo que Ja existem posições que se
de

opõem aos principios introduzidos por Chomsky;

qualquer

transformacional

forma, a ampliação do âmbito da linguistica

passa necessariamente por ele e, particularmente,

por alguns

de seus pares opositivos basicos —competencia/desempenho, estrutura

profunda/superficial,

gramatidalidade/aceitabilida-

de.
Do seculo V a.C. ao seculo atual,

4 possivel

distinguir
(1) a pres-

tres fases no processo de evolução da gramática:

critiva, (2) a descritiva e (3) a explicativa.
Fase prescritiva - Deriva dos primOrdios

da

gramatica,

quando havia necessidade de explicar textos arcaicos. De inicio, a necessidade esgotava-se com a

descrição

lingilisticas desses textos; posteriormente, a

das

formas

tradição

co-latina passou a considerar a lingua escrita

dos

autores como modelo de perfeição e a prescrever

normas

gre-

grandes
para

seu uso, donde o conceito de gramática como a arte de falar e
escrever corretamente. Essa fase, oriundadaantigtiidade clgs-

sica, chega at
gio .

\

os tempos modernos, gozando sempre 'cle presti-

Fase descritiv

- Surgiu junto com a tradição normativa.

Contudo, somente com a lingiiistica moderna

teve resgatado

o

sentido que a aproxima da atitude cientifica atual. 0 objetivo basico e descrever a lingua, num dado momento, em •seu

me-

canismo e funcionamento — em sua estrutura. Eselecionado, co-

12

mo modo de procedimento, um
corpus que

4

submetido a

técnicas

de analise objetivas e
rigorosas. Atravgs dele, busca-se
compreender o padrão ou conjunto de
padr6es que efetivamente
constituam representação de uma lingua
num certo momento. De
acordo com recentes teorias, a
descrição dos principios de organizagão da lingua leva em conta o
saber lingaistico dos falantes, ou seja, seu modelo de
competencia.

Fase explicativa - É resultado da
evolução

natural

dos

estudos lingilisticos: passada a
descrição dos fatos, busca-se
a explicação para os mesmos. A
preocupação em dar conta das
regras gramaticais leva ao individuo
que produziu o corpus,
donde o conceito de gerar:

(...) para uma descrigáo gramatical
ter
interesse ela deve ser uma teoria, no
sentido
preciso da palavra, que faça predi95es
alem de
um corpus limitado. Sem isto
qualquer conjunto
de dados sera meramente uma
gramática sem valor (BACH, 1973:21-2).
Va-se, por essa citação, que o
conceito de gerar relacioçia-se a prever, fato qUe
determina a produção de qualquer
sentença possível na lingua, sem que
tais sentenças precisem
ser descritas pela gramgtica a
exaustão. o conceito de regra
adquire nessa fase valor
destacado, pois e" a partir de regras
que se cilesencadeia todo o
processo de derivação explicita (regras de estrutura frasal, regras de
subcategorizagio, regras
de transformação). A gramgtica
correspondente a fase explicativa segue o modelo proposto por
Chomsky. De 1957
(teoria
clgssica) para cg, virias versaes do
modelo original foram acrescidas, o que evidencia quão
frutuosa se mostrou a teoria
gerativo-transformacional.

13

2.3 - Tipos

0 detalhamento dos tipos de gramática
çainda que se corra o risco do rOtulo) obedece a uma intenção
de caráter did-.
tico, no sentido de fazer corresponder a cada
fase um tipodeterminado e, assim, complementar a caracterização

a

que

se

vem procedendo neste capitulo. Os tipos serão
enumerados

se-

guindo, respectivamente, a mesma ordem

das

de

apresentação

fases.

A gramática tradicional

1\

Baseia-se no criterio de autoridade e prescreve

os

em-

pregos considerados corretos. A fonte inesgotável
tem sido os
bons escritores, preferentemente clássicos,
citados para abono da vernaculidade. 0 dialeto privilegiado

o da lingua pa-

drão, no uso culto formal, que se aproxima do
nível sociolingiiistico superior, isto

da classe social mais

do lugar. Para observância das

prestigiosa

formas lingUisticas

corretas

sãO, fixadas normas (normas gramaticais)
que desempenham papel
policialesco e disciplinador. A imagem que uma

tal gramgtica

passa e a de guardia da lingua, como
costuma

acentuar

Luft em seus drtigos. Hg uma postura rigida,

autorit'gria

pretensão de julgar e legislar sobre um uso que

tem

Celso

a

na

ver,

justamente, com algo vivo, dinâmico e variado, como a
lingua.
A gramgtica tradicional e, então,
normativa por
pio, comprometida

por opção e tem como corolgrio

a

princiquestão

do valor (4 valorativa). Ao fixar o
uso e optar pelo correto,
compromete-se com a norma culta - estabelecida por

criterios
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subjetivos — cujo domínio e privi14gio

da

classe dominante.

Dal decorrem muitas implicações que apontam

para

outras

reas, o que não deve surpreender, jg que a gramática

-

áCOMO

lembra GUIRAUD (1969:103) — ndo menos que um
objeto, j um valor; um fenameno social e, por conseguinte,
politico.
Dada a complexidade que envolve o conceito de

gramgtica

normativa, muitas são as posições em que se colocam

os estu-

diosos. Como toda questão polemica, essa tambemapresenta
pontos favoráveis e contrgrios, sendo mais numerosos
econtundentes os tiltimos. Via de regra, as falhas apontadas

a

falta de

referem-se

critérios precisos e a problemas de organização.

EDDY ROULET (1978:1), por exemplo, e um dos tantos

lin-

gilistas que aponta falhas nos manuais escolares
tradicionais,
se bem que, ao faze-lo, evita rejeitar
globalmente,

a

dos estruturalistas, a gram6tica tradicional.

concentra

Ele

suas criticas em dois pontos: quanto ao contetido

e

maneira

quanto

a

a'Oresentagao.
I

Quanto ao conteGdo, sem pretensões de exaustividade,
des-

taca como falhas características das gramgtiCas

tradicionais

(1) a imposição de uma norma que não dg conta da
lingua em Uso atu0.mente, (2) a descrição somente da
detrimento da falada, (3) a

lingua escrita

em

nfase em pontos secundários, ne-

gligenciando construções importantes,

(4)

a valorização

morfologia em prejuizo da sintaxe, (5) a ausencia

de

da

regras

para construção sistemgtica de orações
complexas e (6) o tratamento inadequado de certos fatos fonticos e
lexicais (Ibidem:2-7).
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L.T4 na apresentação ou forma, cujas falhas são
ainda mais
graves, segundo o Autor, o destaque fica por conta

(1) da a-

presentação de definições, regraseexplicações,
freqüentemente de carter lOgico-semântico, pouco explicitas ou mesmo
falsas e, portanto, perigosas, (2) da compartimentagão e dispersão nocivas das informações gramaticais, (3)

da

importância

exagerada aos erros a serem evitados e as exceções,
lando o aspecto sistemgtico da lingua, (4)

da

dissimu-

predominância

de listas de formas e eXemplos ao inves de regras, (5)
da falta de ordenação das regras e, em conseqüência, da ausência
de
indicações para sua aplicação

e

(6) da representação essen-

cialmente analítica, de pouca utilidade no auxilio

ao

aluno

para construção de orações (Ibidem:7-12).
Hg pouco o que acrescentar, na verdade,

a essa detalha-

da enumeração; o que se pode e tentar depreender
uma causa comum as imperfeições encontradas. Tudo parece
residir na incapacidade

crOnica dos manuais tradicionais de gescrever satis-

fatoriamente a lingua natural em sua forma
talv'ez se deva

a

e conteado.

Isto

falta de uma teoria lineiTstica embasando os

fundamentos da gramgtica tradicional. Não existe aparato
formal que possibilite a constituição de modelos que
orientem as
sdescrig6es de uma gramgtica de tal tipo.
GLEASON (1973) situa bem as perniciosas

distorg5es

da

gramgtica que ele denomina prescritiva: a falha de tal
gramgtica está não em ser prescritiva, mas em se
basear em descrig8es falsas ou inadequadas.
Se tal gramtica fosse baseada numa boa .
gram'citica descritiva e numa observagao acurada
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e cuidadosa do valor social, no seria alvo de
nenhuma condenago. (Ibidem:209)

Ê

tambem essa gramgtica que, de acordo com Gleason,

sempenha papel relevante no ensino normativo

da

de-

lingua,

descrever um Os usos possiveis. Isto se efetiva com a

ao

pres-

crição de normas (normas gramaticais) que distingam, entre as
formas selecionadas, as corretas das incorretas. A conveniencia ou não de um ensino de lingua baseado em gramgtica
tipo 4 um assunto complexo e instigante que abre

desse

para muitos

caminhos. Não sera, portanto, tratado aqui, mas retomado, ainda que parcialmente,

em

capitulo oportuno.

MATTOSO CÂMARA JR. (1975), com toda a força de seu prestigio, defende um lugar

a

parte para a gramgtica normativa ao

lado da descritiva; e isto por injunçOes de ordem prgtica

na

sociedade. Por conseguinte, ô. um erro profundamente perturba-

dor misturar as duas disciplinas e, pior ainda, fazerlingKistica sincranica com preocupages normativas (Ibidem:5).

A e-

xemplo do que se depreendia de Roulet e do que afirmava Glea"e-z)
son,' Mattoso Camara distingue a orientação descritiva da normativa e percebe uma lOgica relação dê

precedencia entre

duas, sendo que a normativa depende da primeira

as

para n'cio ser

caprichosa e contraproducente.
0
Com os dados trazidos at

agora, expressos no depoimento

dos autores citados e nas considerag6es gerais feitas de in cio, jg 4 possivel vislumbrar uma configuração prOpria ao tipo de gramgtica que se pretendeu caracterizar. Alm disso,
fica evidente a intercorrencia de quest6es que se põem na fixação dessa gramática, bem como os reflexos de seu emprego

ex-
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clusivo no ensino da lingua materna, O cunho

ideol6gico

repassa todo o conteddo da gramgtica tradicional
emerge

que
jus-

tamente da constatação de tais fatores.

A gramática estrutural

Este tipo de gramgtica relaciona-se

a

fase

denominada

descritiva, isto porque e a descrição, apoiada em métodos rigorosos e sistemgticos, a atividade predominante.
chave da gramática estrutural e o corpus:

A palavra-

atraves de um pro-

cesso de analise e classificação, busca-se definir, para
lingua dada, um conjunto de enunciados produzidos.

uma

Este cor-

pus, objeto exclusivo de trabalho do lingUista, como

amostra

de lingua que e, deve ser o mais representativo pOssivel,
sobretudo da modalidade falada. EDWARD LOPES (1980:190) resume,
de forma precisa, os objetivos mais
evidentesdomodelo estruturalista: (a) estudar enunciados efetivamente realizados; (h)
excluidos de qualquer consideração da situação ou da enuncia go; (c) tentando efetuar a sua descrição (não
-

sua

explica-

gão).
A preocupação com o metodo lingUistico
na descrição, baseado na

noção

a ser

empregado

de verificação dosfatos obser-

vadios l revela o empenho dos estruturalistas, sobretudo americanos, em escapar

as mistificaç des
-

(normativa,

16gico-semln-

tica, gra"fica, etc.) da gramdtica
tradicional e inferir cientificamente, sem categorias preconcebidas, a estrutura singular da lingua estudada (ROULET, 1978:20). E
9a0 de estrutura, que
da

da

por

isso que a no-

nome a esse tipo de gramgtica, e ti-

como ,conceito operatOrio

de base: a gramgtica consiste nu-
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ma relaçao de estruturas. Tal
condição, por sua vez,

a

dis-

tingue da gramgtica tradicional, cuja
constituição básica deriva de,regras. Estas, no entanto, não
chegam a formar um sistema, pois falta-lhes um principio de ordenação
que

assegure

o caráter de organicidade., prOprio ao
sistema; as regras, as-

sim agrupadas, constituem um conjunto.
Apesar de Saussure, com sua concepção de lingua como

um

sistema, ter lançado as bases, e na Amarica do Norte, com
Sapir e- Bloomfield, especialmente com o Ultimo,
que

tomou

pulso essa gramática, inspirada nos ensinamentos da

im-

doutrina

behaviorista. Mais tarde, os lingUistas, entusiasmados com

a

teoria do condicionamento verbal de Skinner, como
modelo de aprendizagem da lingua, atiram-se a prática de padrões,

donde

a proliferação de exercicios estruturais
que buscam 'desenvolver nos alunos os automatismos necessários

a pratica da

lin-

gua, especialmente a falada.
A valorizaçao do conceito de padrao e a

necessidade

de

definir as unidades lingUisticas a
partir de- crif6rios
or
!'
mais e distraA)Qonais constituem,
inegavelmente, contribuigaes trazidas pela gramática estrutural.

De

frasal básica destacam-se certos elementos,
6

uma

construção

propondo-se

com

,f

eles exercicios de substituição variados, cuja
tOnica recairá
sobre a ordem das posições.

va

a

Em decorrencia de uma visão taxionOmica da
lingua que leclassificação das unidades lingiiisticas integrantes de
um

corpus fechado, hg um nitido favorecimento da
fonologia e
morfologia, levadas as Ultimas conseqUencias

pela

da

gramática
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estrutural. •J.

a sintaxe, que sera componente
bgsico da

mgtica transformacional,

4

relegada

a

gra-

posição secundgria.

Na tentativa de uma descrição
lingUística (não contraditOria, exaustiva e simples) que não recorra
significação

a

(uma vez que esta, no entendimento dos
se presta

a

estruturalistas,

não

pretendida abordagem cientifica, pois não se sub-

mete a metodos objetivos, nem a tratamento
formal),

deixa-se

de considerar o componente semântico.
0 modelo estrutural trouxe, por outro lado,

uma concep-

ção de lingua mais abrangente, enquanto sistema
.complexo

de

variantes. A noção de nivel de lingua, tão fecunda na area
do
ensino, e resultante deste novo .entendimento.

a

Outra vantagem do modelo, comumente destacada,
refere-se

ja

forma,

que a anglise das estruturas e submetida a um ri-

gor cientifico. Essa analise, entretanto, e feita em
nível de

frase, o que constitui uma limitação do procedimento estruturalista; ele não leva em conta um contexto
lingUistico maior.
'ROULET (Ibidem:26-8), ao mencionar os

problemas

quanto

ao contetido da gramgtica estrutural,
acrescenta outras

tações, copo a incapacidade de dar conta do uso
lingua

F

a descrição insuficiente

da

limi-

criativo

estrutura

das frases, que não resolve, por exemplo, os
casos

da

superficial
de

ambi-

gUidade sintgtica.
A consciencia dessa limitação da
gramaticaparadescrever
certos aspectos do sistema lingilistico começa a
surgir dentro
da

prOpria

corrente p6s-bloomfieldiana,

constituindo

Zellig

Harris-um exemplo típico com sua noção de
transformação.
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De fato, Harris perseguiu exaustivamente
os mgtodos de analise taxonamica, at concluir
que eles apresentavam limita96es que nao poderiam ser superadas dentro do esquema tradicional. Em conseqiigncia, propas um mgtodo transformacional (...). (LIMA, 1981:8)
Apesar das falhas, um balanço entre as
at

duas

aqui descritas aponta um saldo positivo para

gramáticas
a

estrutu-

ral. Se nada mais tivesse sido feito, ja
. valeria ocunho cien-

a

tifico, apoiado em criterios objetivos, que imprimiu

des-

crição da lingua.

A gramitica transformacional

Como forma de reação

a

chamada camisa-de-força do estru-

turalismo bloomfieldiano, os anos 50 e 60 viram

surgir

bem, com grande prestigio e força de penetração,

uma

revolucionaria que subverte uma serie de verdades
jg estabelecidos em lingUistica. Seu objetivo

e

tamteoria

valores,

4 fornecer

uma
-

gramática advquada a_descrigão das linguas na.turais.
Se na teoria anterior toda ênfase

recata na

descrição da

lingua em si, nesta o que vai importar e a exp1icag5o da

ca-

pacidade de interiorizagdo das regras da lingua pelo falante.
•
A‘designagão da teoria p5e em destaque dois aspectos sig
nificativos que podem ser considerados separadamente: gerati-

vo e transformacional.

ENNY MARINS DE LIMA (1981:11), em seu

livro "Teoria Transformacional e Ensino de Linguas", esclarece da seguinte forma os dois termos:
(...) considera-se que qualquer modelo
que parta da descrigdo de uma porgao finita de
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aparato critico e possa gerar um numero
infinito de sentenças
'd uma gram'citica gerativa
(...) Por outro lado, qualquer gramiitica
que
atribua a cada sentença gerada, ao mesmo
tempo,

uma anilise de estrutura profunda e uma
analise de estrutura superficial e
sistematicamente
correlacione as duas analises
uma gramática
transformacional (...)
Neste trabalho, ser g denominada

de

transformacional

gramgtica fornecida pela teoria acima descrita,
sem

que

a
im-

plique exclusividade de preferencia; isto se deve
apenas a uma questão de paralelismo lingUistico com
as demais denomina-

gOes das gramgticas examinadas, a saber:

a

tradicional e

a

estrutural.
Noam Chomsky, responsgvel por uma nova concepção
de lingua e pela introdução de conceitos
fundamentais, que hoje
encontram incorporados

a

se

ciencia lingU.stic,4 ogrande vulto

a ser destacado. Desde a publicação de
"Syntactic Structures"
(1957), obra que lhe granjeou reputação
internacional, conhe-

cida como teoria ou modelo clissico, tem
havido um

constante

processo de revisão da grama'tica
transformacional,

o que au-

xilia na ampliação do seu horizonte.
0 papel da sintaxe, nessa nova
teoria linelistica, de
_ secundario
passa a principal, sendo o componente
_
-chave na descrigJo
sincrOnica do sistema lingilistico, juntamente
_
com seus
dois subcomponentes: (1) o sintagm;itico
e (2) o transformacional.
,A sintaxe 6 o estudo dos principios
e processos que presidem
construgao de frases em
linguas particulares. 0 estudo sintiictico
deuma determinada lingua tem como objectivo
a construgSo de uma gram'citica, que pode ser
encarada
como um mecanismo de produgao das
frases da
lingua em questa-o. (CHOMSKY, 1980:13)

a
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.Na verdade, a formalização da teoria da
sintaxe
tui a grande contribuição de Chomsky nessa
seus estudos. Ao lado disso,

ha

fase

consti-

inicial

de

o destaque ao aspecto criati-

vo do uso da lingua que permite ao falante formar novas

sen-

tenças e ser compreendido.
Em outros aspectos, porem, o modelo clgssico adota
cepg6es tidas como excessivamente timidas e prOprias

con-

do

es-

truturalismo pOs-bloomfieldiano, como e o caso da exclusão da
semântica do âmbito da gramática gerativa,
que a estrutura sintgtica deve ser estudada
significado.

sob

alegação

de

independente

do

No entender de CHOMSKY (Ibidem:115),

formulaçao de uma gramdtica
.
estabelece-a

a

melhor

como um estudo

au-

t6nomo, independente da semantica.
Muitas das posig6es,

originalmente

mais tarde revistas por Chomsky.

of Syntax" (1965), da -se a inclusão

a

gramática.

'sac)

foram

No chamado modelo ou teoria

padrão, por exemplo, desenvolvido

semântico

sustentadas,

em

"Aspects of the Theory

do

referido

componente

tres, então, os componentes que

a.

gramática, segundo Chomsky, deve conter: (i) o sintStico, (2)
o fonol6gico e (3) o semintico. Cabe a ela ligaro som (sinais
foneticos) aos significados (interpretag6es semânticas).
componente sint'dtico funciona como um mediador abstrato entre
o plano da expresscio (componente fonoZ6g.ico) e o plano do conteiido (componente semantico)

(LOPES, 1980:205).

Enquanto

primeiro componente e dotado da propriedade gerativa,

o

os de-

mais o são da propriedade interpretativa.
Outra mudança relevante nesse segundo modelo e a

forma-

lização da distinção entre estrutura profunda/ estrutura

su-
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perficial, o que favorece a compreensão mais completa dos
fatos lingUisticos em suas diferentes

interpretações:

Conseqiientemente, a componente sintactica

guma gram6tica deve especificar, para cada fra-

se, uma estrutura profunda que determina a sua
interpretagao semantica e uma estrutura de superficie que determina a sua interpretaçao fon"dtica. A primeira destas j
. interpretada pela
componente semantica; a segunda, pela componente fonol6gica (CHOMSKY, 1975:98).
Mediante uma

serie de transformações gramaticais,

apli-

cadas sobre a estrutura profunda, determinam-se as estruturas
superficiais, cabendo observar a absoluta

ausência

de

ambi-

güidade da primeira estrutura.

A dicotomia competência/desempenho e outro ponto

bgsico

ja incorporado a teoria transformacional. Por competência entende ChOmsky o conhecimento lingGistico implicit°,

intuiti-

vo, interiorizado que o falante tem do sistema de regras
sua lingua natural e que o capacita a

produzir

as

que

frases

possíveis da lingua e reconhecer as mal construídas. A partir

da explicitagão da competência lingaistica dos falantes,
vestiga-se, então, agrametica da lingu4 isto

e,

o

sistema

dedutivo, formal de regras que os individuos de uma dada
munidade compartilham. Jg o desempenho vem a ser
tivo 0 lingua em situagaes

co-

o uso efec-

concretas (Ibidem:84);

pria atualização do saber implicit°, através da

in-

e a

produção

pr6de

enunciados pelo falante.

CHOMSKY (Ibidem:84) relaciona

a

dicotomia

competincia/

desempenho com a distinção langue/parole de Saussure, ressaltando, porem, que o conceito de langue

(como sendo meramente
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um inventario sistematico de itens)

no

atende

ao

aspecto

. criador da lingua.
E possivel igualmente relacionar

a

competincia

penho o par gramaticalidade e aceitabilidade.

e

desem-

Tanto na noção

de gramatical, como na de aceitavel, adverte
CHOMSKY (Ibidem:
92), h a existencia de graus, mas as escalas
no coincidem:

A gramaticalidade 6" apenas um dos muitos
factores que, pela sua acgdo reciproca, determinam a aceitabilidade. (...) embora se possam
propor varios testes operacionais para a aceitabilidade, j pouco provavel que um critirio
operacional necessario e suficiente possa ser
inventado para a nogdo muito mais abstracta e
de longe mais importante de gramaticalidade.
A noção de gramaticalidade
tante
_

e

pode

ser associada ao

ro ao ensino normativo e

a

4,

na verdade,

muito

impor-

critério de correção,

taoca-

gramática tradicional. Houve, nes-

se sentido, uma nitida evolução do conceito
de

certo/errado,

passando de uma postura rigida, arbitraria,
para uma

atitude

lingülstica, cientifica, que se manifesta de forma
diversanos
dois tipos de gramgtica:: a estrutural e a
transformacional.
Para a primeira, importa o uó, a freqUa,
como norma lingUistica a ser determinada;

ja

para a segunda, o que vale e a

condição de gramaticalidadé. Uma frase

4

gramatical,

porque

4

previlvel pelo sistema de regras que agerou
(competincia explitica), e assim

correta.

EDWARD LOPES (1980:198), ao examinar o
conceito emdestaque, apresenta o seguinte quadro de
possibilidades

para

as

frases do portugues. Elas podem ser:
(I) bem formadas (sintaticamente) e
dotadas de sentido;
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.(II) bem formadas (sintaticamente) mas sem sentido;
(III) mal formadas (sintaticamente) mas dotadas

de

sen-

tido;
(IV) mal formadas (sintaticamente) e sem sentido.
Por exeMplo:
a) 0 menino far g anos amanhã.

(Caso I)

h) 0 menino sexagenário fargoitenta anos amanhã. (Caso II)
c) 0 menino fazer ,anos amanhã.

(Caso III)

d) Far g sexagengrio amanhã anos o oitenta menino.

(Caso

IV)
Alem de observar a existencia degraus de

agramaticali-

dade, E.Lopes acrescenta um elemento significativo,,

ao

lem-

brar
que o sentido e a gramaticalidade das frases dependem do
A

contexto (em sentido amplo), isto

da

macro -estrutura

ciolingiiistica no interior da qual os atos de fala

so-

se produ-

zem e adquirem sentido, o que acentua o fato de que toda lingua inclui, num nível muito particular de descrigEo, um certo

grau de indeterminagao da gramaticalidade (Ibidem:198).
_A gramática transformacional e, sem divida,

um

modelo

formal mais complexo que os anteriores. Não existe uma teoria
exclusiva, comum aos vários modelos; hg vgrias, se bem que
Chomsky e a mais desenvolvida, a mais completa,

a

e tambem,

indiscutivelmente, a mais conhecida. CARLY SILVA (1978:34) aponta seis versões diferentes para essa gramgtica:

(a) teoria

clássica; (b) teoria padrão; (c) semgntica gerativa; (d),gra_,
mgtica dos casos; (e) teoria padrão ampliada e (f) teoria padrão ampliada revista.

tIRIMiPA1 r"1".11111_
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•

Não caberia aqui um detalhamento de cada um
desses mode-

los; a menção foi feita com o intuito de ressaltar o grau

de

fecundidade dessa teoria que, dado seu caráter instigante,
estimula o aparecimento, sem cessar, de novas concepg6es.
Registre-se, a esse respeito, o rumo que vem tomando
investigaç6es que propOem uma gramática ao nível

as

não mais da

frase, mas do texto. Esse estggio atual da gramática do texto
so se tornou possível, a partir das bases lançadas pelo modelo padrão e, mais tarde, pela semântica gerativa.
0 fato de a gramgtica transformacional ser um

modelo da

frase constitui, realmente, uma limitação dessa gramgtica, aproximando-a da anterior (a estrutural). Acresça-se a isso

a

desconsideração pelos fatores sociolingülsticos presentes

na

descrição, pelas variaçOes lingilisticas enfim,

do

\diassistema que

próprias

a lingua natural.

A preocupagao dos tran formacionalistas
em relação
gjnese das const u95e8 g acompanhada de pouco interesse pelo estudo das variantes e de uma profunda inca iferença
pelas
quest5es de uso. (SILVA, 1977: 207)

a

A par de avanços

nitidamente constatadqs

da lingua (mais completa, mais simplificada,

na descrição

aissistemática,

pois \ parte de um sistema de regras, e não de um inventário de
elementos), existem deficiencias dessa
teorial na sua

,10

ao ensino. A excessiva formalização, decoL,rente

aplicade

con-

ceitos complexos e altamente abstratos, explicaria as raras e
parciais descriçaes gerativo-transformacionais das principais
linguas a ensinar. Ale.m clisso, conforme alerta

ROULET (1978:

65), a instabilidade da teoria não permite que se aplique, com
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proveito, uma de suas versOes ao ensino, pois mal se faz isso
e ela

ia

se encontra superada e substituida por uma nova ver-\

8150.

Não se pode deixar sem registro algumas dessas
gOes a respeito das falhas da gramtica

observa-

transformacional. Na

questão de sua aplicabilidade ao ensino, por exemplo, deve ser
levado em conta que o prOprio Chomsky não revelava essa preocupação. Ao formular o que entendia por uma teoria lingUistica descritivamente adequada, ele a define como aquela que fornece uma gramática descritivamente adequada para cada

lingua

natural (CHOMSKY, 1975:107). Não se cobre, poi, agora uma solução metodolOgica de quem com isso não se preocupou.
Quanto

a

instabilidade referida (descontado o exagero da

formulação), ela pode ser analisada, sob um ponto de vista diverso, como um indicio positivo. Graças ao

processo revisio-

a

gra-

mâtica (no modelo padrão de 65) o componente semântico,

des-

nista, foi possível rever o modelo classico e incluir

tinado a interpretar a estrutura profunda. A semântica, noentanto, continua ainda, neste Ultimo modelo,

em posição infe-

rior, e a.concepgão de estrutura profunda, por sua vez, in
mostra inadequada para explicar certos

fenOmenos

se

lingUisti-

cos;\dal se explica a revisão do modelo, dando margem ao aparecimento da semântica gerativa. Aqui se postula

a

rejeição

da celebredicotomiaestrutura profunda/estrutura superficial,
negando-se a autonomia da sintaxe, pois não se pode dissociar
a representação semântica da sintgtica. E por al

seguem

sucessivas revis6es que parecem perturbar e aborrecer
lingUistas.

as

certos .
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• Não se pretende com essa suposta
defesa encobrir as

li-

mitações da gramgtica transformacional; nem hi
razão paratanto. 0 prOprio Chomsky atesta-as, ao modificar
sucessivamente
seus modelos, propondo substanciais inovações.
numero tambem os depoimentos de lingUistas

Sio em grande'

contestando

con-

cepções e principios da teoria chomskyana.
LOPES (1980:230) exemplifica,

atraves de dois

conceitos

conhecidos, pontos discutíveis, controvertidos, nessa
teoria.
Um deles 4 a abstração contida na hipótese do

falante

ideal

que afasta, segundo Lopes, qualquer possibilidade de
formali.
zaçao cientifica de uma SemiOtica pragm5tica. Outro ponto e a

noção de produtividade, que permite gerar enunciados,

teori-

camente gramaticais, mas não aceitgveis. Desse modo, a
compefincia comportarii, pois, regras que deem' conta de

enunciados

teoricamente possTveis maspraticamenteexcluidos (Ibidem:231).
LYONS (1972:142), interpretador famoso do
pensamento

de

Chomsky, chega mesmo a admitir a possibilidade de que
sua teoria seja um dia refutada, pelo consenso dos

lingUistas, como

irrelevante para a descri9c7o das linguas naturais.
Assim mesmo, computando-se todas as colocações
defeituosas de seus modelos e as inevitgveis lacunas, fica-se
a dever
um preito de reconhecimento .7i teoria revoluciongria de
Chomsky. E, justamente no momento em que novos caminhos parecem
se
abrir na discussão do papel e da natureza da
gramática,

nada

parece mais oportuno e verdadeiro do que lembrar:
Por mais poderosa que seja, a hip6tese de
hoje serii,ultrapassada pela de amanha; mas a ,.
possibilitar, e deixara vestigioa (GENOUVRIER
& PEYTARD, 1974:215).

3 - 0 CONCEITO DE NORMA

Ao conceito de norma costumam ser atribuidas noções
tem em comum um caráter coercitivo, um cunho de

que

obrigatorie-

dade, de imposição de 'umuso a ser fixado. Norma, nessa acepção, relaciona-se a preceito, padrão.
, A gramgtica tradicional incorporou o termo-

a

sua denomi-

nação, fazendo assim corresponder as normas do bem falar e escrever

a

ideia de correção: tudo que se afasta das normas es-

tabelecidas esta incorreto e deve ser condenado. Tal ideia de
correção representa para MATTOSO CÂMARA JR. (1981:177)
forço mesmo latente para manter a norma e estendi-la

o esaos de-

mais lugares e classes.

Segundo DUBOIS (1978:435), a norma, que implica a
ancia de usos proibidos, fornece seu objeto

a

exis-

gramcitica nor-

mativa ou gramiitica no sentido corrente do termo;

confirma,

assim, a aproximação do conceito corrente de norma ao da gramgtic.k tradicional.

Essa concepção de norma, vinculada ao conjunto

de hgbi-

tos lingülsticos vigentes no lugar ou na classe social de mais
prestigio no pais, como a entende

MATTOSO CÂMARA JR.

(1981:

177), ou seja, a relação.do termo com o bom uso, reinou absoluta (hg ainda fortes vestígios de sua corte) por

[29]

muito

tem-
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po.

As

gramáticas

escolares

tem sido, justamente,

as de-

posita.rias dos criterios valorativos, acentuadamente subjetivos, que permeiam essa noção de norma apoiada no ideal decorregao.
Se as mudanças no entendimento do termo no chegaram
todo

s'gramáticas escolares, isto no significa

que

de

tenha

faltado empenho de lingilistas em examinarem a noção sob prismas mais objetivos, mais científicos.
Entre os que se detiveram a estudar o conceito de norma,
cumpre destacar a proposta teOrica do notável

lingüista

EU-

GENIO COSERIU, que revolucionou, com o brilho de seu talento,
a concepção tradicional que se tem do termo.

A

partir desse

novo enfoque, que se caracteriza basicamente por seguir
trios objetivos na determinação da norma lingüística de

criuma

dada comunidade, o termo perde o caráter arbitrário e o ranço
de autoritarismo que sempre marcaram as chamadas

normas gra-

maticais.
(...) nao se trata da norma no sentido
corrente, estabelecida ou imposta segundo critgrios de c9rreg.5o e de valora9ao subjetiva do
expressado, mas sim da- norma objetivamente comprov'civel numa lingua, a norma que seguimos necessariamente por sermos membros duma comunidade lingistica (...) Ao comprovar a norma a
que nos referimos, comprova-se como se diz e
n&) se indica como se deve dizer: os conceitos
que, com respeito a ela, se opjem silo normal e
anormal, en.io correto e incorreto.
(COSERIU,
1979:69)
0 novo conceito que se ajustou ao termo no implica aausencia do

trago

imperativo. A rigor,

este e

um dos

elementos

típicos da norma e que lhe confere sua especificidade, fazendo-a opor-se a sistema. Na distinção

proposta

por

COSERIU
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(Ibidem:74), o sistema se oferece ao individuo,

e facultati-

vo, ao passo que a norma se lhe impõe. A norma g, com efeito,

um sistema de realizagJes obrigadas, de imposigJes sociais

e

culturais, e varia segundo a comunidade.
Antes de uma an;ilise mais detida do pensamento de

Cose -

riu, convem que se verifique, entre alguns dicionaristas,

os

variados sentidos de norma por eles registrados. DUBOIS (1978:
•435), em sua obra ja citada, destaca entre as acepções

atri-

buldas ao termo uma que o identifica com tudo o que g de

uso

comum e corrente numa pomunidade lingstica.
233-4), por seu turno, faz constar como um

MOUNIN (1974:
•
dos sentidos do

verbete em pauta o seguinte: Média dos diversos

usos

de uma

seu

pri-

lmeiro sentido, a norma g uma abstragdo que '1E0 deve ser

con-

lingua numa certa gpoca; e adverte: Considerada .no

fundida com o uso propriamente dito.

0 problema que

se coloca, a partir das

definições acima

aPontadas, e a determinação do uso lingUistico efetivo e
jodtgrio

ma-

sincronicamente considerado numa certa localidade.

Como, enfim, estabelecer o consenso usual dos falantes dentro
de uma lingua histOrica qualquer?

C9seriu situa com propriedade essa

questão

ao

lembrar

que, dentro da mesma comunidade lingUistica nacional e dentro
do mesmo sistema funcional, e possivel comprovar

varias nor-

mas (linguagem familiar, popular, litera'ria, erudita, vulgar,
etc.), distintas sobretudo no que concerneaovocabula'rio, mas
amiCide ,tambem nas formas gramaticais e na
'

75).

pronUncia

(Ibidem:
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a lingua hist5ri-

Tal variedade interna que caracteriza

ca, ou lingua natural, conforme denominação utilizada no presente trabalho, determina basicamente diferenças de
pos, conforme COSERIU (1980:110): (1) diatôpicas

três ti-

diferenças

no espaço geográfico, (2) diastr5ticas - diferenças entre

os

estratos s6cio7culturais da comunidade lingUistica e (3) dia-

,fisicas

diferenças entre os diversos tipos

de

modalidade

expressiva.
A estes tres tipos de diferenças correspondem tres tipos
.de unidades de sistemas lingilisticos, mais oumenos uniformes,
ou seja, de linguas pertencentes

a

mesma

lingua' histOrica:

(1) unidades sintOpicas ou dialetos regionais,

sinstraticas ou nTveis de lingua (são

os

(2)

unidades

chamados

dialetos

sOciais) e (3) unidades sinrisicas ou estilos de lingua

(por

exemplo: estilo familiar, estilo literário,épico,etc.) (Ibidem:112).

Atraves dessa caracterização da lingua histOrica,quenao
g bem um sistema lingictstico e sim um diassistemal, um conjun-

to maio ou menos complexo de dialetoe,-niveig

e lestilos

de

lingua, COSERIU (Ibidem: 112) pretende comprovar a impossibilidade de se descrever estrutural e funcionalment6 tal lingua
como uma\estrutura unitaria e homogenea.

Problema semelhante ocorre ao se

procurar

estabelecer

qual o uso lingilistico comum e corrente de uma comunidade numa certa

poca,

ja

que a norma acompanha a multdplicidade ca-

racteristica do sistema, ,donde a existencia
mas.

de

varias

nor-
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Historicamente, e na prática, tal situação
tem sido deida, privilegiando-se normas
selecionadas de um uso fixado
r modelos litergrios. Essas
normas, correspondentes
norma
a como culta, passam a ser
identificadas como as
normas
ramaticais, e assim são ensinadas.

a

A crescente defasagem entre a
modalidade de lingua desita nas gramgticas escolares e a
modalidade familiar ou coquial de uso espontâneo na comunicação
cotidiana acentua,
ntudo, a impossibilidade de se fixar
uma determinada variee lingUistica como modelo universal
para todas as situag6es
expressão. Isto determina igualmente o
reconhecimento de
e a gramgtica (e o uso lingUistico por
ela imposto) não rete o sistema funcional como um todo
(a lingua hist6rica),
s uma pôssibilidade de uso.
Dessa constatação surge o conceito
de

lingua funcional,

o sendo , propriamente uma anica
lingua, ou,
s,

uma lingua

prio

sintOpica,

sinstra,tica

da descrição lingUistica,

e

em outros ter -

sinfasica,

entendida

como

objeto

déscrição

trutural e funcional.

BECHARA, em artigo publicado no "Boletim

da

Associagao

sileira de Lingiiistica" (1981:37), incorpora o
novo termo
ele se vale para caracterizar o ensino
da gramgtica.
Sendo o gramático, cada modalidade da
lingua tomada homogênea
nitariamente (toda lingua funcional) tem a

sua

gramática

o reflexo de uma tecnica
lingUistica que o falante domina
he serve 4,e intercomun,i.cação na
comunidade a que pertence.
e ao falante, então, optar, no
exercicio da linguagem, pe-
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la lingua funcional que mais lhe

convenha

a

expressão. Vem

dal a afirmação de que todo falante, dentro
de sua lingua his- ,

tOrica, 4 plurilingLie ou poliglota.
Ora, tal variedade interna

do

sistema

melhor, do diassistema, tal proliferação

lingUistico,

de

nais, e respectjvath descrigaes estruturais

ou

linguas funcio(ou

irão necessariamente influir na depreensão da

gramáticas),
norma linguis-

tica de uma comunidade.
A dificuldade de se precisar tal conceit()
decorre da natural complexidade do prOprio fenOmeno
maltiplos aspectos.

Aqui se incluem

lingUistico

os tragos

em

seus

propriamente

lingilisticos e aqueles de cunho ideolOgico (se e que
se

pode

tragar uma linha divisOria entre eles).
0 que existe em marcha, atualmente,
ensão da norma linguistica,

I
no tocante a depre-

4 a pesquisa para

o'levantamento

e fixação da norma culta do portugues
brasiléiro pelo projeto
NURC (Norma Urbana Culta). Tudo mais esta por
fazer e urge
que se faça.
\
J

s

viu a impossibilidade, de se descrever a
lingua na-

tural (a lingua portuguesa) como um todo;
impossibilidade não
material, como apontam alguns, mas
esclarece bewas razOes:

de ordem lOgica.

Coser4,u

4 que tal descrição estrutural Gnica

de toda uma - lingua natural (ou histOrica),
sobre ser racional
e empiricamente impossivel, nJo teria nenhum
interesse pratico, uma vez que a lingua hist6rica nao se
fala: nJo j

reali-

zada, como tal e de modo imediato, no falar,
mas apenas atravas dessa.ou daquela de suas formas determinadas
-em sentido
diat6pico, diastratico e diafasico (COSERIU,
1980:113).
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Tal impossibilidade acarreta, conseqUentemente,

a

ine-

xistencia de uma gramgtica estrutural que descreva, por exemplo, simultaneamente, todas as modalidades do portugujs.
A não consideração desses fatos

tem

BECHARA (1981:39), certa critica injusta
que'a vista como a descrigao da

permitido,

a

segundo

gramática escolar,

pr6pria lingua em sua totali-

dade hi8t6rica, como a descrigdo do

tinico

uso

possível

da

lingua.
A

propOsito dos usos possiveis da lingua,

firmar a existencia de tantos usos

deve-se

rea-

quantas forem as modalida-

des de lingua a serem descritas. CI conceito

de norma, portan-

to, não poder g ser absoluto, isto e, situado acima da evidencia dos prOprios fatos, mas deverg ajustar-se

a

diversidade

dos usos especificos.
É por essa razão que as definig5es encontradas
termo\t; agora não chegam a satisfazer

de

todo;

para

o

Colocam-se

em pontos extremados: ou buscam ser gerais e alcangam um n1\
vel de abstração que não se relaciona com 0 uso - (cf. MOUNIN,
1974:233-4), ou discriminam o uso de uma modalidade,
do-o como norma da lingua natural no

seu

todo

impon-

(CÂMARA JR.,

1981:177).

Entre os lingUistas brasileiros, hg alguns
destacar, nessa explicitagão que
1
to de norma.

se vem fazendo

que
do

convem
concei-

ATALIBA CASTILHO (1973:21), em estudo sobre a norma culta do portugues do Brasil, define assim o termo:
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Norma ou padrão 'd a variante lingiastica
de prestigio, ensinada pela escola, e capaz
de
fornecer ao falante um meio de comunicagao
aento de regionalismos.
Nota-se que o autor adota

perspectiva

sociolingaistica

ao situar o conceito, atribuindo as variantes
papel preponderante na caracterização do termo. Complementando a
definição,
• Castilho lembra que a norma combina elementos
reais a elementos ideais: os primeiros, decorrentes de
fenOmenos
e politicos, e os Ultimos,

relacionados

a

ideia de

culturais
perfeição

lingülstica incorporada por uma comunidade.
Com essa definição abrangente, que envolve criterios
objetivos e subjetivos para o estabelecimento da nopma,
Ataliba
Castilho revela a possibilidade da co-ocorrencia e a
dificuldade de uma conceituagio anica e precisa do
termo.
impede, contudo, que se restabeleça como base para a
ção os aspectos que se julguem

verdadeiramente

não

defini-

importantes,

passando, então, a privilegia-los. E o que faz
exemplo, com o destaque aos

Isto

Coseriu,

por

criterios objetivos,

Atliba Castilho, como um dos especialistas

diretamente

envolvidos no projeto de fixação da norma urbana 'culta do portugues do Brasil - Projeto

NURC — 2 preocupa-se de modo

par-

ticular coma delimitação do conceito, e mais ainda com
asre-

percuss6es de ordem pratica que o tema acarreta para toda uma
coletividade de usuários.
Na verdade, e grande a expectativa com
osresultados dessa pesquisa nacional que est5"andamento e

que

servira

como

suporte valioso e fundamental para a descrição das
regras

e-

fetivamente empregadas pelos falantes da

em

lingua

natural

37

foco. Sao visíveis os benefícios que esses

dados trarão, por

exemplo, as gramgticas escolares que poderão basear suas normas, suas prescriçOes, em descrições adequadas e reais.
Ainda no âmbito da norma culta do portugues
devem ser lembrados ARYON DALL'IGNA RODRIGUES

brasileiro,
BRIAN HEAD.

e

Ambos foram designados relatores do I SimPOsio Luso -Brasileiro sobre a Lingua Portuguesa Contemporânea, realizado em Coimbra, em 1967.
0 primeiro relator, apoiado

num

metodo

antropolOgico,

distingue padrão ideal e .padrão real — subdivisões de um

pa-

drão cultural —, estabelecendo comparação com

en-

quanto fato cultural,

a

lingua

portanto,, passivel da mesma

descri-

gao em padrões.
A exemplo de Ataliba Castilho,

Aryon Rodrigues

associa

nOrma a padrão, definindo o que entende por padrão lingUistico — variante tida, pelos membros de uma sociedade,
ceitgvel em determinadas si.tu..Avae_s. ApOs distinguir

como

a)
entre as

modalidades falada e escrita, conclui pela inexistencia de um

Calico

padrão lingülstico gerai e pela existência

de

v aros
i

padr6es falados regionais.
Em nqta de rodape ao seu relato, o lingUista faz um
sabafo que se aproxima dos comentários

jg

externados

capitulo sobre o tOpico em exame. Vale a pena

de-

neste

transcrever na

Integra a critica de Aryon:
Quase tudo que se tem escrito pobre lingua padrao (ou norma linguistica) no Brasil' esta
por uma atitude normativa emuito subjectiva, que procura impor
sociedade

a
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),uz padrdo, em lugar de procurar descobrir opaou padraes naturalmente constituidos na
socledade (RODRIGUES, 1967:4).
. citado SimpOsio, Brian Head, pro0 segundo relator do ja
p6e que para indicar a lingua padrão de um pals
lado a procura do melhor falar, normalmente

a

se deixe

de

variedade

de

as

maior prestigio, e se estabeleça o sistema comum

princi-

pais variedades cultas da lingua (HEAD, 1967:6).
A proposta de Head procura ser objetiva e fiel
dade dos fatos linguisticos; e, no entanto,

muito

a

reali-

abstrata,

dada sua amplitude, incidindo no extremo oposto da exclusividade de um uso, ou seja, incide na generalidade.

Ao lado

do

conceito de padrão por ele apresentado, e importante destacar
a referencia feita a mataria do ensino escolar, isto e, aquilo que deve ser seu objeto. Para ele o nucleo do

idioma

pa-

drJo ser g constituido pelas principais formas e estruturas identificadas nas diversas variedades cultas da lingua. 0 pro-

blema que permanece, como ele bem observou, e o pouco
cimento que se tem das' variedades linelisticas locais,

conhemesmo

•

as dos principais centros metropolitanos.
A fixação do termo norma, por ser complexo eenvolver aspectos de ordem distinta (lingiiisticos, culturais,econOmicos,
polfticos, etc.), admite abordagens milltiplas,

a

partir

do

ponto de vista de cada estudioso. E o que se esta comprovando
neste capitulo.
DENISE FRANÇOIS (1979), em artigo acerca da noção de norma, constante do livro organizado por

Jeanne Martinet —

"Da

Teoria Lingiiistica ao Ensino da Lingua" — prop6e inicialmente
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uma diferenciação entre a

atitude prescritiva

e

a

atitude

descritiva.
Para caracterizar as diversas formas

de prescritivismos

— atitude particularmente sedimentada nos lugares

em que

se

apOia sobre.uma longa tradição gramatical — FRANÇOIS (Ibidem:
89) aponta os seguintes tragos: (a) privilegiam as formas escritas, coincidentes, quase necessariamente, com

as

liter -

rias; (h)
(b) identificam parcialmente a lingya ao que dela

des-

tacam e classificam como defeituoso ou excepcional e (3) fundamentam a triagem dos fatos da lingua em
res

a
0

criterios exterio-

lingua.

descritivismo, por sua vez, ao lado da observação, tem

como verdadeiro apanagio, no dizer da Autora, o esforço

para

ser cientifico; 0 que marca fundamentalmente essa atitude, o' f '
pondo-a
anterior, e explicado por FRANOIS 0,979:90) atra-

a

vs dos seguintes tOpicos: (a) a observação
condição primeira e necessa'ria de

todd

dos

4

fatos

trbalho

a

sobre

a

lipguagem, não e uma finalidade em si mesma, e apenas uma

e-

taPa que deve conduzir

a

analise dos materiais 'e

dos fatos; (h) a observação conveniente deve

a

explicação

incidir

sobre

todos os fatos lingUisticos e dar uma legitima prioridade
oral (E\ (c) a observação lingUistica deve evitar
a priori externos, sejam eles julgamentos de

ao

4

recorrer

valor

a

lOgicos,

esteticos..., classificag6es sociais ou ainda perspectivas apliquistas prematuramente abordadas.
ApOs toda essa enumeração de tragos
duas atitudes, Frangois lembra ainda outro
tivo:

característicos
aspecto

contras-
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(...) Enquanto que todo o esforço dos
prescritivistas tende sempre a fixar a lingua
— mais ou menos considerada — como pr6xima do
seu mais alto grau de perfeição (...), a observagao cientifica mostra que a lingua g um
instrumento em evolugao incessante, ou melhor,
em constante dinâmica (...) (Ibidem:92).
•
Para a Autora o conhecimento das exigenclas
na

çã o

dos fato

observa-

de lingua leva o lingUista a distinguir a pres-

crição e o que ele chama de norma. A distinção

entre

esses

dois pontos de vista — o prescritivo e o normativo — se estabelece, essencialmente, sobre uma definigao de norma,

funda-

mentada nas freqUincias observáveis dos fatos funcionais
bidem:93). Trata-se, segundo ela, de substituir 'os

(I-

fatos

de

abandono

da

autoridade pela autoridade dos fatos.
Por essa concepção de norma, percebe-se

o

postura autoritgria, baseada erif criterios subjetivos e
rativos, e a manutenção do trago de autoridade para
rizar 0 termo, s6 que agora com novo enfoque e
\
s(?.

valo-

caracte-

diversa enfa-

L;

Para uma apreciação adequada das freqUencias,

Frangois

sugere uma hierarquia funCional das útiliz46es da

linguagem

como preliminar necessária a todo estabelecimeno
numericos.

de

dados

.6

as

Deve-se dar prioridade
formas menos
marcadas, afastando, num primeiro tempo, os empregos de uso magistral, por exemplo, ou
de
estilo teatral (...)
(Ibidem:93)
Em suma, a piramide das freqincias, na expressão da Autora, deve ser a imagem dos empregos correntes da linguagem e
nao dos seus empregos aberrantes (Ibidem:94).
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,

HERCULANO DE CARVALHO e outro lingUista que
faz referencia ao conceito de norma ao abordar a
questão da linguagem.
Mesmo reconhecendo a utilidade da distinção
entre norma esiS-

tema proposta por Coseriu, prefere adotar

outro

termo:

termo sistema opogto a norma, adoptado por Coseriu,
aqui o termo esquema (de Hjelmslev), para evitar

Ao

preferi

ocultar que

tambam a norma g sistema (CARVALHO, 1973:273).
Particularmente não se ve vantagem na adoção de um

novo

termo para expressar um conceito que, a rigor,
Coseriu não oculta ao opor sistema a norma. Esta, para ele,

tambem

4

um

sistema — sistema de realizag6es normais — igualmente
abstrato, apenas situado num plano inferior, intermedigrio

entre o

sistema e o falar.

Tanto norma como esquema são para

Carvalho

sistemáticos com grau de abstração crescente,

dois níveis

respectivamen-

te. Define esquema como um inventirio estruturado de
meras entidades ideais e urma como um inventirio estruturado de ientidades reais. As entidades ideais (to esquema atualizam-se
na
norma, a qual, por sua vez, dada sua constituição,

atualiza-

se diretamente na fala.
Em alguns aspectos, a distinção feita
aproxima-se,emuito, da de Coseriu. E o caso, por exemplo, dessa sua afirmação
acerca de esquema (sistema para Coseriu):

(...)

um sistema de potencialidades, de possibilidades
Quanto

a

porma

g sobretudo
em

aberto.

trata-se de um sistema mais rigid°, no ja de

possibilidades, mas geralmente de necessidades (...) (Ibidem:
276).
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Coseriu define

sistema

empregando os mesmos termos

—

o
sistema g sistema de
possibilidades, mais que imperativa, sua
indole
consultiva. A norma, ao contrário, se
imp-6e ao individuo, limitando sua liberdade
expressiva e comprimindo as
Possibilidades oferecidas pelo sistema
(COSERIU, 1979:74).
Outra distinção trazida por
Carvalho

quanto

as

rela-

ções existentes entre os dois níveis
sistemáticos. Assim,

a
firma estar o esquema totalmente
representado" na norma, em
todas as svas virtualidades
funcionais; por sua vez a norma
encontra-se implícita no esquema, at

certo

ponto

prevista

nele, como mera potencialidade.
Coseriu tambem comenta as relações

entre

os conceitos,

s6 que de forma mais abrangente, pois na
distinção entre sistema e norma inclui ainda o conceito de
fala ou falar concreto. Bastante conhecido e o gráfico,
atraves do

(1979:72-8) expressa sua concepção da

qual

COSERIU

realidade unitária

da

linguagem:
A

Falar

a
a

Norma

b'

Sistema

C

d'

C

C

o

0 quadrado maior A -B-C -D
representa o falar efetivamente
comprovado, istO e, os atos lingUisticos

concretamente regis-

trados no prOprio momento de sua produção.
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0 quadrado
intermedj5rio a-b -c -d
grau de abstração, isto

no falar concreto

4,

representa

o primeiro

a norma, que contem s6

aquilo que

4 repeticio de modelos anteriores,

r,

por-

tanto, o aspecto comum e constante
do falar; tudo o que representa tradição social e cultural
na fala de uma determinada comunidade lingilistica.
G quadrado menor a' -b' -c' -d'
representa

o

segundo grau
de abstração, isto e, o
sistema, que contem s6 aquilo que e

funcionalmente pertinente. Constitui a

forma ideal,

pela atividade lingUistica duma
comunidade atraves
histOria.

lograda
de

sua

Coseriu, como se constata, parte da
realidade investigivel da linguagem Co falar) para
elaborar os conceitos de sistema e norma. Ele prOprio faz
questão de deixar bem claro este ponto:
Vale dizer que o sistema e a norma
nao sao
realidades autanomas e opostas ao falar
e tampouco aspectos do falar, que
uma realidade
unit'ciria e homogjnea, mas formas Rue
se comprovam no pr5prio falar,
abstragjee que sJo elaboradas sobre,a base da atividade
lingriistica concreta, em relavao com
os modelos que utiliza (Ibidem:72).
Para comprovar a oportunidade da
tripartigão, hg exemplos em abundância, especialmente no
campo fônico, mas tambem
na morfologia, sintaxe e
lexico.
Entre os exemplos, hg um do campo
fónico,

referente

ao

portugues: trata-se do /s/ final. 0
sistema não exige mais do
que o trago pertinente de ser
fricativo; oferece, pois, uma
serie de possibilidades. J5 a
norma e muito mais imperativa:
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(...) num caso como os olhos,

a norma do

Rio de Janeiro, no que concerne ao S de os,
nao sc5 exige que a realizagdo constitua variante aciistica dum determinado arquifonema,
mas tamb dm
.
que a variante seja dental e sonora (Z) (Ibidem:59).
No campo da morfologia, hg evidencias imediatas da
tingo entre norma e sistema nos erros de flexdo

dis-

que as cri-

anças fazem, ou, em geral, as pessoas que ndo conhecem

sufi-

cientemente a norma" (Ibidem:59).
Apesar de reconhecer ser mais difícil comprovar no plano

sintitico a distinção dos dois conceitos em destaque, Coseriu
acha possível isso ser feito. Da como um dos exemplos
riantes dum esquema sintático permitidas

pelo

as va-

sistema,

uma

pode ser considerada como a realizaçdo normal na lingua dada,
enquanto as demais, ou sao anormais,

ou adquirem normalidade

86 numa determinada convenqdo estilistica (Ibidem:65). Lembra
a propOsito a ordem das palavras na frase latina, muito menos
arbitraria e facultativa do que afirmam os manuais.
Por fim, hg os exemplos referentes ao campo lixico, onde
so Maiores ainda as dificuldades de distinção entre norma

sistema. Tais dificuldades, explica Coseriu, se devem

a

e

enor-

me complexidade e infinita variedade das oposigOes que se es.
tabalecm neste campo e que tornam tão rduo o estudo sistema-tico do vocabulgrio.

Uma dessas condigOes pode ser mais claramente
com os sinOnimos, onde se comprova a oposição,

na norma,

variantes que correspondem a uma Gnica invariante

(por isso se diz que na lingua ndo h

percebida
de

do sistema

sin5nimos) (Ibidem:67).
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Exemplos da espanhol ilustram a afirmação feita por

Coseriu.

Do portugues podem ser mencionados pares de vocábulos sinOnimos, cujo emprego não e quase nunca indiferente na norma: ver
- olhar, ouvir - escutar, cão - cachorro,

erguer - levantar,

etc.
Ao se mencionarem Carvalho e Coseriu, hg que se

referir

HJELMSLEV (1972:94), lingUista brilhante que sustenta posição
original com respeito

norma e sua integração com outros ter-

mos -chaves — aos quais denomina esquema e uso. Por meio dessa
tripartigão — esquema, norma e uso — pretende abranger asdistintas

acepg6es da liniva, respectivamente em sua forma pura,

forma material e como conjunto de hgbitos.
Quanto a norma, especificamente, Hjelmslev

a

considera

uma abstração em confronto com as duas outras nog6es

estas

sim, realidades. Estritamente falando, g supgrflua; constitui
urn acrgscimodesnecesscirio euma complicag,5oinatil (Ibidem:105).
A noção de norma, que vem sendo explicitada
distintas

acepg6es, 4 uma noção

essencialmente

que se fundamenta em criterios objetivos.
sim, da

atraves

de

lingUistica

Distingue-se,

as-

concepção de norma correta, baseada em critérios sub-

jetivos e valorativos.
se adiarita

a

A norma normal, no dizer

de Cpseriu,

a

sua prOpria

norma correta, e sempre anterior

codificação (Ibidem:69).
JOSE PEDRO RONA apresenta

concepção bastante original so-

bre o conceito de norma em um artigo intitulado "Normae locales, regionales, nacionales y universales en la America Espa.
iiola". Tal comunicado foi feito por ocasião do

Congresso In-
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ternacional de Lingua e Literatura
Hispanoamericanas, em 1973,
e nele Rona procura examinar o carà"ter
polissemico
norma

a

luz das concepgJes mais gerais e atuais da

do

termo

sociolin-

grastica (RONA, 1973:1-16).
Ao reconhecer que o termo

recobre virias no9aes comple-

tamente diferentes, o autor se dispõe, inicialmente, a

deli-

mitar as tres acepções em que o mesmo deve ser
entendido: (1)
norma assintatica, (2) norma no sentido de Coseriu e (3)
nor-

ma sociolinglaistica
A norma assintótica ou preceptiva ou académica

uma nor-

ma de corregdo
(cf. norma correta de Coseriu), objeto da gramgtica normativa, que se caracteriza por sua
unicidade, sendo
invariante em todo o diassistema

atOpica ou pantOpica.

A norma no sentido de Coseriu,

diferentemente da

ante-

rior, representa um nivel de linguagem em que as
variantes do
sistema so invariantes, constitui um

conceito estrutural

-

pois somente a estrutura ,do sistema pode fazer com
que deter\
mina,do elemento de linguagem seja variante no
sistema e invariante na norma (Ibidem:3):

Neste

segundo tipo,

elimina-se

todo juizo de valor: uma norma no pode ser nem
inferior

nem

superior a outra, mas somente pode ser igual ou diferente.
A norma sociolingUistica, que interessa a Rona
explorar,
uma unidade estritamente diastnitica que surge
da

compara-

go de dois ou mais níveis sociolingUisticos
da mesma localidade. Essa noção de norma distingue-se das
outras duas por implicar um juizo de valor. (o que a distingue da

de

Coseriu),

mas no implicar unicidade (o que a distingue da
norma dagra-
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matica.classica). Os elementos de linguagem que
constituem as
normas sociolingGisticas propriamente ditas ocorrem no
superior do lugar e levam consigo uma

conota9Jo

de corregJo (normas no sentido estrito); j

sintomdtica

os signos que

parecem em todos os niveis sociolingülsticos
normas no sentido lato e tambr?.m

nível

a-

de um lugar são

possuem nenhuma conotação

sintomgtica de incorreção.

E

um estranho criteria esse de classificação das
normas

que elimina os fatos de linguagem usados pelos

falantes

de

nivel inferior por apresentarem conotagJo de
incorre9Jo.

Ro-

na, embora tenha rejeitado a norma de corre9Jo,
sentido tradicional, apela justamente para

a

(i

norma

corregJo

no

como

criteria definidor da norma sociolingiiistica.
Na concepção de Rona aparece um novo termo
como confronto — o ideal de lingua. Segundo o lingUista,
um ideal de lingua 'è" uma lingua que serve como ideal numa dada
sociedade,
com

lingua tem sua pr5pria estrutura, cujos

elementos

ins4ardveis uns dos outros (Ibidem:5). 0 ideal
como esta definido, corresponde

a

de

estrutura interna

e
sJo

lingua,
da

nor-

ma, ao passo que a estrutura externa ou
sociolingaistica pode
abarcar mais de um tipo de linguagem.

.b

\
Rona justifica a distinção que estabelce entre ideal

de

lingua e norma com o exemplo da Real Academia
Espanhola: ainda que não se duvide que o espanhol academic()
atua,

ao menos

em algumas circunstancias e em alguns falantes,
como ideal de
lingua, sabe-se tambem que, em troca, somente alguns
de
elementos tem valor de norma, e em graus diferentes.

seus
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As raz6es para que um tipo
de linguagem constitua um ideal de lingua podem ser (1)
puramente socAolingUisticas, por
corresponder ao nivel superior (como o
espanhol acadêmico),
ou (2) sOcio -estilisticas (por
exemplo, o gauchesco).
Disto
decorre a possibilidade de haver
diferentes niveis de ideais
• de lingua.
Sao quatro os niveis de norma determinados
por Rona: (1)
normas cultas locais, (2) normas cultas
regionais
(entendendo-se por tal as que correspondem a uma
regido menor de um
pals), (3) normas cultas nacionais (que
atuam como norma, não
por sua extensão geogrcifica maior ou
menor, mas por sua aplicabilidade nacional) e (4) norma culta
diassistemitica ou

a-

cadimica.
A proposição do Autor e de que sejam
investigadas

deta-

lhadamente as relag6es entre niveis de normas,
em lugar de se
constatarem simplesmente as diferenças de
formas: isto
nos
daria uma visao muito melhor da
dinamica da linguagem na America Espanhola (Ibidem:16).
Por tudo o que se viu a partir da
concepção de Rona, somado .ao que ja. havia sido
apresentadodosoutros autores sobre
O conceito de norma, podem-se agora
tecer algumas congidera\
g6es finais acerca dessa questão.
Em primeiro lugar, cabe precisar a
especificidade do termo norma lingilistica. Tal conceito
deve ater-se ao ponto de
vista desCritivista, basear-se em critrios lingUisticos objetiyos, evitar juizo de.valor no confronto
dos fatos da lingua e relacionar-se com o uso efetivo dos
falantes.
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t . preciso tambem referir a
relatividade de tal conceito,
pois a lingua natural (como um diassistema) admite
para
um dos sistemas lingUisticos que a comp6em

cada

descrigOes estru-

turais prOprias, nas quais se destacam as diversas

modalida-

des de lingua , e seus usos respectivos.
A norma lingUistica, assim

como esta caracterizada, tem

a ver com a norma normal (na definigao de Coseriu) e sua comprovação pode ser feita com base nas

freqUencias observgveis

dos fatos da lingua.
Por sua vez, o sentido corrente que se atribui ao

termo

norma op6e-se, em linha direta, aos tragos que caracterizam a
norma lingUistica. A norma, na acepção tradicional, remete para outro termo — norma gramatical.
0 conceito de norma nessa outra acepção parte

do

ponto

de vista prescritivista, fundamenta-se em criterios subjeti\
vo, atribui juizo de valor na observação dos fatos e referese a um dos possíveis usos da lingua, valorizando-o em detrimento dos demais.
As gramgticas escolares abrigam como modelo de

referen-

cia justamente esse segundo tipo de norma, identificadp

norma gramatical. Aqui se privilegia um padrão

sociolingUis-

tico na comunidade (via de regra o mais elevado), o
carreta um ideal de correçao a ser observado

no

como

qual

ensino

ada

lingua natural respectiva.
A confusão se dg ao se misturarem os diferentes sentidos
do conceito de norma. Tal diferença emerge da simples consta-
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taggo que. se faz do
tratamento dado aos usos
lingilisticos:
num sentido, todos os
usos, abstratamente e em
tese, devem
ser considerados; no
outro, apenas um e descrito e
considerado.
Uma proposta a ser apresentada
no exame do conceito em
patifa apela para a aproximagao
dos dois sentidos,
ou seja,
que a norma gramatical, ainda
que se fixando no uso culto ex-

ciusivamente, no desconsidere os
criterios lingUisticos

ob-

jetivos e a perspectiva
descritivista cientifica, E essa a
tarefa que, de forma incipiente,
se começa a observar no Brasil, atraves do Projeto NURC.

.1

BIBLIOTECA F,77.` Ifr`t. DE
CIENCIAS
('''

4 - GRAMATICA E IDEOLOGIA

Antes de examinar a relação entre Gramgtica e Ideologia,
convem que se afirme sua inserção num fenOmeno maior:

a lin-

guagem. A funcionar como elemento básico integrador

de

conceitos, aparece o signo, que com eles tambam

correla-

se

tais

ciona dialeticamente.
Dada a amplitude que a simples natureza dos termos referidos deixa entrever, sera necessgrio limitar o foco de

aria -

use, integrando-o ao espirito que norteia o trabalho.

Aqui

importara, predominantemente, o sistema de signos representativos da lingua e o modelo descritivo

destinado

ao

ensino;

tudo, e claro, repassado pela ideologia.
\.
De amediato, afasta-se a tentação de percorrer os intrincados caminhos (labirintos?) atque levam as

quest6es concei-

tuais, sem que isso signifique o abandono do rigor

na

apre-

sentaggo, ainda que sumaria, de certos termos.
Inicialmente cabe esclarecer que a Grawitica a que o titulo se refere e a normativa, aquela tradicionalmente adotada
como manual escolar. Esta gramática, como jg se teve

oportu-

nidade de comentar, privilegia, por meio de criterios valorativos, p uso culto formal da lingua, prescrevendo normas
regulam seu emprego correto.

C51]

que
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Tomando por base a
realidade cultural do pais,
constatase que ao dominio dessa
norma lingilistica culta
tem acessc um
grupo restrito de
falantes. Coincidentemente, a
esse grupo de
elite corresponde tambem o
domínio econOmico e
politico, o que
fecha o ciclo do poder com uma
indiscutivel concentração.
•

As demais classes
sociais, marginais a esse
processo de
acumulação concentrada, reforçam
ainda mais a ordem
estabelecida ao aspirarem também,
ainda que com nítidas
desvantagens,
ao mesmo ideal de
perfeição lingiiistica
representada pela modalidade culta.
A Escola cumpre, nesse
sentido, função ideolOgica
relevante e, portanto, urn papel
eficiente na reprodução de
modelos
que reafirmam os padr6es
expressos pela visiodemundo da
classe dominante, compartilhados
em grand e parte
pelaclassemedia.
Segundo ALTHUSSER (1980:64),
entre os

Aparelhos Ideo16gicos do Estado (AIE), 4 o
Aparelho IdeolOgico Escolar o
que
ocupa hoje posição
dominante nas sociedades
capitalistas, em-

bora nem sempre se preste
muita atenção
de tal maneira silenciosa!

a

sua musica:

ela

6

Essa declaração do filOsofo
marxista ajusta-se bem
racterizagão que vem sendo feita da
realidade histOrico-cul\
tural em vigor, atualmente,
no Brasil, bem como esta
de acordo com a participação
da Escola dentro desse
contexto.
0 ensino da lingua, em
harmonia com

os

fatos observados, detem -se na fixação
de padr6es lingUisticos
cristalizados que veiculam os tragos
conservadores, garantidores da manutenção do poder. Tal ensino,
nos moldes rigidos e
autoritg-
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rios como e proposto,
legitima a dominação de uma classe
cial sobre as outras.

so- 1

At

aqui se tragou um quadro cujos
elementos que o integram desempenham funçOes
inter-relacionadas:

uma

escolar, no papel de guardi5 da lingua,

gramitica

buscando preservg-la

de' desvios e infraq6es (dal o cOdigo de
preceitos); uma INgua, que, enquanto fato cultural situado
historicamente, reflete o sistema de ideias, valores e
atitudes pr6prios de uma
sociedade determinada, e um ensino, que
garante e viabiliza,
em termos oficiais, a divulgação do
sistema jg referido.
t preciso agora acrescentar outro
elemento

ao

espectro

esboçado. A rigor, no se trata de um novo
elemento, uma
que sua presença subjaz ao longo de
toda essa discussão,
tegrando-a e dando-lhe consistencia.
Trata-se

da

na expressão clgssica de Marx
cimento nem sempre

vez
in-

ideologia,
visivel

ou

conscientizado que mantem de pe o edificio politico
-social.
Em todo o ensino tradicional e
prescritivista da lingua,
devidamente incorporado pela gramgtica
escolar, -hg uma estrutura similar
do chamado edifilcio politico -social.
Analogamente 0 que as sustenta e a mesma visa) de
mundo justificadora da realidade social vigente. Donde o
comprometimento da

a

gramgtica normativa com a classe dominante e a
crescente concentração de poder estimulada pela forma

de

organização

da

sociedade.
A ideologia, noção nuclear nessa ordem
de consideraçaes,
admite uma pluralidade de usos,
dependendo da correntequelhe
d5 abrigo. Em virtude dessa
multiplicidade de concepções, se-
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rio analisadas
brevemente algumas delas
antes de se
um conceito que se
ajuste ao termo.

precisar

A concepção mais
desenvolvida e a marxista. Não
hg, como
e de se esperar, um
pensamento univoco dentro do
marxismo; ele compreende posigSes
diversificadas, algumas
demasiadamente
ortodoxas, outras não. De forma
bastante generica, a ideologia comporta-se nessa
doutrina como um sistema de
valores grupalmente compartilhados.
MARILENA CHAUI (1981), filOsofa,
professora, nome reconhecido na intelectualidade
brasileira, ocupa-se do
pensamento marxista em seu livro
"0 que
a ideologia?" Ela
aponta a
luta de classes como
aspecto desencadeador do
processo concretamente responsgvel pelo
surgimento do conceito.
(...) em termos do
materialismo hist6rico
e dialgtico, g
impossível compreender a origem
e a fun9jio da
ideologia, sem compreender a luta de classes, pois a
ideologia g um dos instrumentos da dominagdo
- de classe
e uma das
formas da luta de
classes. (Ibidem:85-6)
trago instigante
decorrente dessa concepção e o
processo de ocultamento do
conflito oriundo da divisão
social do
trabalho na esfera da
produção; a eficcia e o poder
da ideologia estão na razão
direta de sua capacidade de
mascaraMento
da realidade social.
Outra conseqUencia dessa
função dominadora da ideologia e a
transformação das ideias da
classe dominante em ideias extensivas a
todas as demais classes;
isto
pode se dar de forma
direta, declarada, ou
atraves de mecanismos dissimulados,
subliminares .
O vinculamento entre
ideologia e classe dominante

e

de
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tal natureza, no
entendimento do pensamento
marxista, que não
ha possibilidade de se admitir
uma ideologia dos
dominados,
dos oprimidos; apenas uma
privilegiada classe, atraves do u-

sufruto do poder, da nome e sentido :is
coisas.

r

a

ela que

esta atrelada a noção de
ideologia.
Ao definir ideologia, M. Chaui
apresenta-a como um sistema misto composto de um corpo
teOrico, explicativo, e de um
corpo pratico. No primeiro estão
contidos valores e ideias;
no segundo, normas ou preceitos.

A ideologia 6 um conjunto l6gico,
sistemcitico
.
e coerente de repreeentagaes (idéias
e
valores) e de normas ou regras
(de conduta)
que indicam e prescrevem aos membros da
sociedade o que devem pensar e como devem
pensar, o
que devem valorizar e como devem
valorizar, o
que devem sentir e como devem sentir,
oque devem fazer e como devem fazer.
(Ibidem:113)
sem divida uma definição bastante
detalhista,
dante

ate, mas

redun-

que objetiva explicitar a natureza
complexa do

terto, destacando o qui e o como que
lhe são constitutivos. A

ideologia, então, tanto fornece a

materia

a

ser

partilhada

por determinada sociedade, como os
meios de controle para sua
execução.
ALTHUSSER (1980), autor marxista que, com
originalidade,
trata da questao ideolOgica, acrescenta
novos elementos a. presente reflexão. Como Marx, ele não
separa a ideologiadascondig6es histOricas em que foi produzida; da
mesma

forma, ele a

considera a estrutura essencial da
sociedade.
Quanto as relagaes da ideologia com o
real, Althusser afasta-se um pouco da ortodoxia marxista
que consagra a ideia
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de uma representação
distorcida, falseada desse
real. Concebendo o termo mais
aprofundadamente, o fil6,sofo frances
o ve •
como uma representação
de uma relação
imagingria dos individuos com as suas
condições reais de existencia
(Ibidem:77).
Com essa referencia a
elementos imagingrios que
se op5em
ao conhecimento objetivo,
a corrente
althusseriana, de base
materialista dialetica, traz
tona o problema das
diferengas
entre ideologia e
ciencia. Isto explica a
caracterização da
ideologia atraves de sua função
pra"tico-social, em prejuízo
da pratica produtora de
conhecimentos, fungi() ligada a
ciencia. J5 no mais se insiste,
porem, nessa oposigao que
atualmente e tida como superada
e pouco esclarecedora
para a compreensao da ideologia.

a

No livro "Ideologia e
Aparelhos Ideordgicos do
Estado",
Althusser aborda uma
interessante tese sobre 0
funcionamento e a estrutura da
ideologia; desdobra-a em duas:
uma negativae outra positiva. A
primeira refere-se ao objecto
que
representado sob a forma
imaginaria da ideologia, a
segunda
refere-se
materialidade da ideologia.
(Ibidem:77)

a

A primeira tese — da
representação de uma relação imaginaria
jg havia sido referida;
a segunda 4 que
introdUz o
conceito de aparelhos
ideol6gicos, instituições
especializadas distintas (Familia,
Escola, Religião, Política,
Justiga,
Sindicato, Cultura, Informação)
em cuja pratica se
realiza a
ideologia, aqui com uma
existencia material.
A concepgao de
Aparelhos IdeolOgicos de Estado,
funcionando de maneira
predominantemente ideolOgica, ao lado do
A-
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parelho (repressivo) de
Estado, que funciona pela
violencia,
e aceita e empregada com
freqUencia nos dias de hoje,
dada a
operacionalizagão que permite do
pr6prio conceito de
ideologia.
0 lugar da linguagem
como suporte material da
ideologia •
e resgatado por M. RAKHTIN
(1981), pensador russo, em
sua obra "Marxismo e Filosofia da
Linguagem". Apesar de suas convicOes declaradamente
marxistas, ele não se deixa
limitar
pela concepção de ideologia
(falsa conscijncia)
reveladora de
uma via() parcial do
mundo.'Ao contrrio, a dimensão
do conceito
ampliada, e muito, ao situar-se na
grea do signo.
tudo que g ideoZ6gico g um
signo. Sem signos nao existe
ideologia. (Ibidem:31)
Bakhtin insiste na natureza
ideolOgica do signo lingUistico e aponta para sua
realização no processodasrelagOes
sociais. 0 trago da
plurivalincia social do signo
ideolOgico lhe
confere dinamismo e mobilidade,
permitindo-lhe evoluir. 0 Bigno se torna a arena onde
se desenvolve a luta de
classes. (Ibidem:46)'

Ha
. uma relação direta
entre o signo e a

realidade

his.
um as-

tOrico-social que ele reflete e
refrata. A refração
pecto fundamental na
caracterização do signo ideolOgico,
pois
revela a verdadeira encarnação
do signo, sua realidade
objetiva.

Cada signo ideol6gico
n'do apenas um reflexo, uma sombra da
realidade, mas tamb4m um
fragmento material dessa
realidade.
(Ibidem:
33)

Ii
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A.imagem da ideologia como
superestrutura

e

reafirmada
por Bakhtin. No edificio
social dos signos ideolOgicos, hg uma base econOmica que
determina as transformag6es que
ocorrem
no andar superior. A natureza do
signo ideolOgico,
por
sua
vez,.consistirg. na materialização das formas
e condig6es da
comunicação social.
Ao reconhecer o aspecto
semijtico e o papel continuo da
comunicagdo social como fator
condicionante, o lingUista russo reafirma a relevgncia da
linguagem como o lugar por excelencia da ideologia. Para ilustrar essa
firmação, cita o valor exemplar da palavra, sua
representatividade como fenOmeno
ideolOgico e a excelente nitidez de sua
estrutura semiOtica.
Afirma ele: g, precisamente, na palavra
que melhor se revelam
as formas bdsicas, as formas
ideol6gicas gerais da comunica-

gao semi6tica (Ibidem:36).
.Uma vez estabelecido o dominio
especifico do signo,
coincide com o dominio do ideol6gico

(sao mutuamente

que

corres-

pondentes), Bakhtin trata de estudar a evolução
social do
sig.no
lingUistico — processo de refração dialetica
do ser refletido no signo — situando-o nos
limites da classe dominante.
Ele lembra, a propOsito, que o signo
ideolOgico e sempre um
pouco reaciongrio, tentando abafar a
essência viva e dinâmica, tipica de sua dialética interna.
Isto tudo convem aos interesses da classe dominante, que busca
justamente o oculta mento das tensoes da luta social,
colocando o signo ideolOgico acima das diferenças de
classe, intangivel, monovalente
(Ibidem:47).
Os escamoteamentos ideolOgicos
mencionados acima

encon-

59

tram respaldo em certas
tendencias elitizantes

no

ensino da
lingua, que visam assegurar como
validas para todas as classes sociais normas gramaticais
estereotipadas, aceitas como
valores absolutos, de geração a geração.
nessa linha de entendimento que se fala na gramgtica como um
cOdigo de preceitos, ideologicamente organizado, que
reflete e refrata uma

E

realidade social determinada, reproduzindo
o sistema

vigente

de ideias e atitudes.
At

aqui todos os conceitos -chaves d.a
reflexão

a

proposta

no inicio, relacionam-se
concepção marxista, em sentido generico. E hora, portanto, de se trazerem
luz novos entendimentos, diferentes abordagens, enfocando a
questão da ideo-

a

logia em sua inter -relação com domínios
conexos.
UMBERTO ECO (1974), semioticista com
farta e

importante

produção teOrica, apresenta uma posição
original no tratamento de. certos conceitos, examinados a
partir de uma perspecti-

va c'omunicacional.

2

isso 9ue ele far,

por exemplo,

com os

termos caigo, signo e ideologia, tendo o cuidado
de relacio-

_ na-los dialeticamente. Essa relação
e explicitada da seguinte
forma: enquanto os cOdigos são sistemas
de expectativas no universo dos signos, as ideologias são
sistemas

de expectati-

vas no universo do saber (Ibidem:86).
A

nfase no sistema de expectativas remete

referente padrão, preponderante em
determinada
formado a partir de convicg6es prOprias do

a

ideia de um

poca e lugar,

individuo

ou

do

grupo social. Tais convicgOes consolidam-se do
ponto de vista
de uma classe dominante que, por sua situação
de privilegio,

representa um modelo a ser
alcançado pelas demais classes. E
nessa busca para reproduzir a
maneira de pensar e agir de um
segmento social privilegiado que se
instauram as articulaç6es
mimeticas, ou seja, a reduplicação dos
referentes ideolOgicos
copstitutivos do suporte denominado de
sistema de expectativas.
Eco, coerente
código

a

a

sua

abordagem

semiol6gica,

identifica

convenção comunicativa, a sistema de
Signos socializado, passivel de ser compartilhado
pelos membros de uma comunidade. Em outras palavras, 4 a prOpria
lingua enfocada sob
o prisma de sua função precipua:
comunicar.
No caso da lingua, o c6digo
estabelece-se
por cristalizagdo
social,
g o produto de uma
mUa estabelecida pelo uso; e do
momento
em
quiíe o c6digo se estabelece, todos os
falantes
utzlizarjio os mesmos signos em
relapcioaosmesmos conceitos, combinando-os segundo
regras
determinadas. (Ibidem:31)
0 termo cOdigo, tal como e
empregadb por Eco, aproximando:-o da lingua, situa-se ao nivel da
lingua-objeto. Distinguese, \assim, da nog,ko de cOdigo (convenção
normativa) relativa
Gramgtica, situada em outro nivel: o da
metalinguagem. Esta
distinção e conveniente dada a freqüencia
de emprego do termo, nem sempre no mesmo nivel.

a

Assim, se para a lingua o código
representa oinstrumento
vital atraves do qual a comunicação se
processa, para a gramitica ele representa a fixação de
padr6es lingUisticos determinados que se constituem no modelo a ser
seguido pelos demais falantes, sob pena de
discriminagdo social e cultural.
Vale dizer, atraves de preceitos
rigidos,
verdadeiras leis
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gramaticais, um uso
lingUistico

imposto (0 uso culto formal) como valor
absoluto, a refletir o
sistema de ideias evalores de ,uma sociedade.
Na citação de Eco,
antes referida, hg um
destaque grande
ao uso, como criterio
definidor do estabelecimento
do cOdigo.
Seria oportuno recuperar essa
noção para relaciong-la
a outros dois conceitos: o de
norma e o de gramitica

escolar.

Quanto ao primeiro (a
norma), fez-se neste
trabalho, em
capitulo prOprio, uma
distinção entre norma
gramatical (baseada em criterios
valorativos) e norma lingtiTstici
(baseada
em criterios objetivos,
como o uso, por exemplo),
mostrandose a conveniencia desta
Ultima. A gram5tica escolar,
por sua
vez, com seu carter
arbitrgrio, tem-se mostrado
inoperante
no ensino formal da lingua,
revelando uma defasagem entre
o
que ela preceitua e o
que os falantes
manifestam efetivamente
como desempenho
lingUistico majoritgrio.
.0 caminho pira luma
graM5tica escolar', ajustaa
\
realidade dos fatos, aponta
justamente para a idgia del um
ccidigo
(aqui, em nivel de
metalingua) que seja representativo
da me'
dia estabelecida pelo uso
dos falantes. Mesmo
levando-se em
conta a abstração da ideia
sugerida, haveria total
conveniencia em substituir-se o
carter autoritgrio habitual da
gramgs tica normativa pelo
ceitirio de autoridade

a

legitimada pelo uso.

Ao tratar da ideologia, ECO
(Ibidem:83 ,-4) confereao termo uma acepção muito
distinta da marxista (falsa
coneeigncia)
e mais .ampla que a ideia.
de ideologia como

tomada de posição

filosafica, politica, estetica,
etc. em face da realidade:
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(...) entendemos por
do saber do destinatirio e ideologia o universo
do grupo a que pertence, os seus sistemas de
expectativas psico16gicas, suas atitudes mentais, a
experi S
. ncia
por ele adquirida, os seus
principios morais
(...)
A ideologia e vista a partir da
realidade do individuo e
do grupo de individuos. Todos os
fenOmenos culturais e de ordem individual que delineiam o
mundo social e hist6rico, as
maneiras de agir e de pensar, ja.
tornadas inconscientes muitas vezes pelo individuo,
correspondem ao universo das ideologias. Este universo, por sua
vez, manifesta-se via universo
dos signos, donde a afirmação
de Eco de que o aparato
signico
remete ao ideolOgico e vice-versa
(Ibidem:85).
Mais uma vez, aparece o signo como
elemento

integrador,

o prOprio suporte das
representag6es ideolOgicas,

que em seu
carter dinâmico de relação,
devidamente mediatizado pelo CO digo, manifesta as estruturas
sociais, bem como as expectativa s individuais.

\Eco faz referencia a uma crise do
c6digo

que

obriga

a

repensar uma crise das ideologias
com as quais o codigo se identificava (Ibidem:87). Essa
possibilidade de subversão do
sistema de expectativas, tanto ao
nível do cOdigo, quanto da
ideologia, encontra ressonância na :irea da
lingua,
enquanto
sistema de signos atraves dos quais
os homens constituem sua
cultura e expressam seu pensamento, e,
conseqUentemente,
na
area da gramitica.

Quando essa subversão manifesta-se
ao, nível

do

(gramatical normativo), e sinal evidente
de que novas

cOdigo
expec-
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tativas começam a delinear-se,
exigindo, em conseqUencia,
redimensionamento desse cOdigo.

n

urn

o que ocorre com a

contestagio da validade do preceptismo
gramatical, codificado arbitrgria e valorativamente em
flagrante desconsideração ao uso
efetivo.
A exemplo de Eco, pode-se afirmar
que a

crise do c6digo

gramatical, materializado nas gramgticas
escolares, reflete e
refrata uma crise da ideologia
dominante, crise esta que, naturalmente, sO se resolve com uma
transformação no
apenas
lingUistica, mas econOmica, social,
cultural e política, predominantemente.
0 problema das relagaes entre
linguagem e ideologia, abordado por Bakhtin de forma
percuciente e pioneira, e retomado por Eco dentro de uma
perspectiva semiolOgica mais ampla, volta na atualidade com
grande força a preocupar os te6ricos e a constituir o objeto da tao falada
pragmitica.
CARLOS VOGT (1980) e pm dos lingUistils
nacionais
propoe um estudo pragmatic° em lingua
natural,

que se

apontando

dos possiveis modos pelo qua/1 o
ideol6gico tambgm

esta

um

ins-

crito na linguagem humana, e um dos
tratamentos possiveis que
a lingistica poderia a ele
.o
dispensar (Ibidem:130).
Neste capitulo o que interessa explicitar
e

a

inserção

ideolOgica no espaço ocupado pela gramatca
i
escolar, codificação feita a partir da lingua
natural, obledecendo a crit4rios determinados. A verdade 4 que
não mais se pode elidir a
natureza ideolOgica da gramgtica e da

prOpria

quanto fatos culturais.

lingua

en-
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'Em mesa-redonda levada a efeito
em julho de 1980, no Rio
de Janeiro, por ocasião da 32
Reunião Anual da SBPC, tratouse justamente da temgtica que vem
sendo aqui examinada. Sob o
titulo geral "0 Ensino da Gram"dtica:
Opressao? Liberdade", as
comunicagOes apresentadas tiveram como tOnica o
impasse natural a que se chega ao examinar-se o
problema pela Otica sugerida no titulo. Na verdade, tanto haver g
opressão impedindo o
o povo de ter acesso
norma culta — o que s6 aumentaria ainda mais o fosso existente entre as
classes sociais
quanto
impondo uma Gnica modalidade de lingua
como o uso a ser fixado e, portanto; ensinado na escola.

a

As manifestagOes variadas, provenientes de
diversos

se-

tores da nossa sociedade, que começam a questionar
o criterio
ideolOgico de codificação da lingua natural
encontrado nagramgtica escolar, devem ser entendidas como
indicios de • inconformismo e anseio de democratização tambem
na lingua. Os des\.
vios, as fraturas, as infrag6es em geral,
antes de serem repelidos e condenados, servem como alerta frente a
uma norma
culta estereotipada, sob tutela de uma dlasse
dominante
vez mais reduzida e poderosa, pois
concentradora

cada

econ6mica e

Politicamente em maior nível,
Para Bechara, um dos painelistas, a saida vigvel
se no plano lingUistico. A liberdade, buscada

no

situa-

ensino

da

gramgtica, estaria na dependência do correto
entendimento de
uma lingua historica,
enquanto um diassistema que conteM diversas linguas funcionais

(diversas

diaztrriticas e diafí8ica2). >F 1.2n=lr,

realidades

diat6pica8,

gramat2co, ca%

4
))n-

tEa funcional que serve de base 71
7ram‹.,Ttica escolar normativa
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acompanhar, por sua
descrigão, as alterag8es
que ocorrem a cada momento do
devenir hist6rico da
linguagem humana
(BECHARA, 1981:40).
Jg MARIA NAZARÉ
LINS SOARES (198
1:45-8), ao fazer
seu
depoimento, procura
distinguir a teoria da
pratica no ensino
da gramgtica. Em
termos te6ricos, o
ensino seria
libertador,
mi.° como veiculo de
tragos conservadores
da ideologia dominante, mas como grande
soma de recursos
lingKisticos
disposiçao do sujeito
para a compreens do
- de sua
realidade subjetiva e objetiva e
atuagao'sobre ela; na pratica,
porem,
esta
teoria não se mantem. 0
que se constata na
realidade
a predominancia de um ensino
prescritivo, obsoleto muitas
vezes,
distanciado do uso vivo que
os falantes fazem da
lingua.

a

Maria Nazare
considera indispensgvel
que se de a todo
brasileiro o direito de
conhecer a ordem de
valores estabelecida que a
gramatica normativa
vigente representa. Para
ela o
ensino da gramgtica
será opressão em duas
circunstincias: (1)
enquanto privilegiar o
prescritivo sobre o
descritivo e o produtivo e (2) enquanto
não se' oferecer o
ensino de gramgtica
nenhuma, fato que
empobreceria muitos que tem
lingUisticamente pouco.
\
Como se ve, o tema

polemic() e instigante, não
se limitando sua abordagem a
uma esfera exclusiva
de analise,
mas
sim comportando
enfoques diversos. Aqui,
particularmente, interessou examinar o par
opressão/liberdade no ensino da
gramitica, situano-o em
planos ou niveis de
distinta natureza.
A principal
opressão mencionada - a
que se refere

ao a-
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bismo entre classes sociais —
não se resolverg com a socialização do ensino da gramgtica
normativa, baseada na norma culta, a todos os falantes
indistintamente. Essa opressão, antes
de referir-se
lingua, diz respeito
opressão s6cio-econ6mico-cultural que alcança como um todo parte
expressiva
do
povo brasileiro. Se e legitimo aspirar a
que os homens tenham
chances iguais de ascender de nivel, de
melhorar de vida, não
se pode, da mesma forma, pretender
uma melhoria lingUistica
desvinculada dessa primeira. Impor uma
modalidade exclusiva
de uso, antes de ser democrgtico, 4
tirania, visão estreita
de lingua e, por que não,,' de vida.

a

a

5 - AS GRAMÁTICAS ESCOLARES DA LINGUA PORTUGUESA

Neste capitulo no

se pretende realizar uma analise

xaustiva e detalhada das gramgticas escolares da
tuguesa, mas, to somente, tragar um perfil que

e-

lingua por.permita

ca-

racterizg-las no geral.
Para atingir estie escopo, serão ilustradas
ções feitas, quando conveniente, com citações

observa-

as

retiradas

prOprias gramgticas, sem a preocupação de resenhg-las

das

parti-

cularizadamente.
Um comentgrio inicial que precisa ser feito refere-se
relaggo de estranhamento existente entre a

a

gramatica escolar

e, os falantes da lingua. A principio, nada mais surpreendente
do que essa constatagio; afinal, gramatica e lingua so quase
conceitos redundantes, recursivos, pode-se dizer,

onde

um

subentende o outro.
Ocorre que se trata de duas gramgticas

com

c9ncepgaes

diveras. Quando se destaca a aproximação do conceito de lingua ao de gramática, tem-se em mente a gramgtica
moderna que lhe conferiu Chomsky. Isto

4, aquele

regras que o falante traz interiorizado de

forma

na

acepção

sistema
natural

de
e

que pode ser explicado enquanto teoria.
A gramática escolar, por sua vez,
[67]

expõe

ou registra os
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fatos da lingua, mas não o faz sem comprometer-se com uma variante lingaistica especial, a de maior prestigio

sOcio-cul-

tural. Esta gramática - preocupa-se em registrar ou expor
meio de atingir seu fim precipuo: prescrever entre

os

como
fatos

da il:ngua aqueles que devem ser seguidos para assegurar o bom
USO do idioma.
Esclarecidas as distintas acepções do termogranfitica (no
sentido tradicional e no sentido lingUistico atual), por certo não deve surpreender mais o comentário inicial feito
ma. Ao contrário, e facil perceber por que

o

aci-

distanciamento

entre a gramática escolar e os falantes da lingtia em geral.
Trazendo a questão para o âmbito do ensino,

verifica-se

que o aluno espontaneamente procura pouco a gramática, não se
sente

a

vontade em manusea-la, demora a encontrar o que

pro-

cura. Nem mesmo as inevitáveis consultas, propostas como

ta-

refa, conseguem familiarizi-lo, pois o confronto entre as re- gras dessa gramática e aquelas que o aluno intuitivamente emprega para comunicar-se em sua lingua s6 reforça a

conscien-

cia do distanciamento.
Em face desse quadro, ser 5 examinado o comportamento

de

alguns gramáticos nacionais de maior projeção, esta4elecendose, sempre que possível, um paralelo entre as diferentes posturas.
Para selecionar as gramáticas escolares constantes deste
capitulo, serviu como criterio o grau. de

explicitagao

pelos autores aqueles conceitos lingUisticos egramaticais
sicos, normalmente encontrados nas partes iniciais.

dado
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,

De modo geral, percebe-se nas
gramgticas,

tanto antigas

como as de edigOes mais recentes, o
intuito louvgvel de
tematizar os fatos idiomgticos.

Tal propOsito,

nas pgginas iniciais, no e mantido, porem,

no

sis-

expresso

ja

decorrer

do

trabalho.
, EDUARDO CARLOS PEREIRA, no prOlogo da 14
edição
"Grameitica Expoaitiva", em 1907, 4 um

dos

que

de

confessa

sua
os

princípios verdadeiramente científicos que o guiaram na busca
da sistematização. Seguindo a doutrina
tradicional,

privile-

gia como modelo de autoridade dos fatos da lingua os
escritores clássicos, impondo o seu uso sobre os demais.
Na 24 edição da citada gramgtica,

em 1909,

parte, ele dg um exemplo que pode-se chamar

numa

certa

desvio de inten-

9a0:
(...) canscio de que a lingua a um fato
social cujas normas ndo se formulam a priori,
de gabinete, ao sabor de gramáticos, esmeramonos em alargar a documenta9do clássica de modernos escritores de incontestável competJncia, em abono das regras que
estabelecemos
(PEREIRA, 1956:11).
Seu interesse em aumentar a abonação -de
certa forma
tecipa a importgncia das freqUencias observgveis

no

an-

conceito

moderno de norma. 0 desvio esta em deslocar a constataggo 'da
freqUencia da media do uso efetivo que os falantes
lingua para uma elite restrita e, portanto, atípica
fato a ser considerado. Donde o

fazem

enquanto

prejuízo para as regras

maticais dal oriundas: a maioria eivadas de

da

gra-

artificialismo e

distanciadas do desempenho lingilistico habitual.
M. SAID ALI, por seu turno, j(i em 1927,

faz declarag6es
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que ainda hoje parecem
atuais. Define gramgtica, por exemplo,
-como conjunto das regras,
observadas em um ou mais idiomas,
relativas aos sons ou fonemas,
formas dos vocabulos e

as

combinagao destes

a

em

proposigJes
("Gramtica Secundaria",
1927:5). Ao referir-se as
regras gramaticais, diz serem elas
estabelecidas segundo o uso geral, a prtica
das pessoas cut.tail e a dos bons escritores (Ibidem:5).
Quanto a definição de grAmatica —
conjunto das regras —,
apesar de referendada pelo prOprio
Chomsky em alguns de seus
trabalhos, merece um reparo. Dada a natureza da
organização
entre os elementos gramaticais, e
preferivel o emprego do termo sistema para expressar tal
realidade. Portanto, assim como
a lingua, tambem a gramgtica 4 um
sistema: sistema de regras.
Ja as regras gramaticais, da forma
como foram apresentadas, ressentem-se da falta de um
criterio uniforme que as caracterize hierarquicamente. Ocorre que
enquanto uso geral, aponta para um crit6rio de natureza
objetiva, pessoas cultas e

bons escritores,remetem a um contexto de cunho
essencialmente
subjetivo, apoiado na noção de vilor.

Mesmo

gramgtico com perspectivas lingUisticas,

considerado

Said All

toda uma tradição na qual se formou e da qual

fala

guarda

um
por

marcas

indeleveis.
Ao comentar a gramgtica de uma lingua, diz
que
pode ser hist6rica ou descritiva. Esta
61tima,
subdivide-a em pratica e cientifica,

o

que

mesma

a descritiva,
corresponde

duas orientagOes predominantes na gramgtica
escolar
.

nativa e a descritiva propriamente dita.

a

as

— a nor-
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A gram:dtica descritiva gi
PRATICA quando
tem principalmente em vista
ensinar
a falar e
a escrever corretamente; g
CIENTIFICA quando
procura esclarecer Varios fatoa
da ciSncia da linguagem e da gram6tica
hist6rica. (Ibidem:5)

a luz

0 conceito atual de gramática
descritiva expurgou do ter-mo os tragos indicativos de
coerção, prescrição. A gramitica
descritiva, como 4 entendida hoje, trata
de analisar os fatos
da lingua, reunidos num corpus,
procurando depreender dele as
regras que efetivamente o
constituem.
De qualquer forma, a impressão
deixada por Said Ali e a
do gramtico com intuição notgvel
dos fatos lingUisticos e
despojado do estigma de censor.

Ja

NAPOLEAO MENDES DE ALMEIDA encarna a
figura de guar-

dião da lingua. Em seu estilo
incisivo e tom candente, defende uma rígida e austera política
de preservação do idioma. Um
trecho do prefgcio da "Gramática
Mete5dica da Lingua Portuguesa", 94 edição, 1957, ilustra o
que se pretendeu caracterizar. 0 trecho mencionado decorre
de uma passagem. de Anatole
\
France evocada pelo gramgtico:
(...) A diferença entre o ignorante e
o
sabjo está em andar este tateando,
mui
medrpsa
e cautelosamente, as paredes de um
quarto escuro, e em andar aquele
despreocupadamente, feliz e sem medo, pelo meio
da escuridão. Talvez
visando a essa felicidade g que não cuidam
do
serio aprendizado de nosso idioma, para
que,
despreocupados das regras de gramática,
livres
das tradigjes dos bons escritores,
possam
dizer e escrever, a torto e a
direito, oque pensam (Ibidem:10).
A ideia que Napoleão faz do
aprendizado do idioma, e
gramgtica, conseqUentemente, e a de que
ambos representam

da
um
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corpo estranho ao espirito
da lingua, pairando

como

ameaça
aos que se afastarem do severo
c6digo estabelecido. Talvez seja essa a explicação para a ira
do gramatico contra aqueles
falantes (ignorantes?) que, ousando romper
ototalitarismo das

regras da gram'citica e dispensando as

tradi95es dos bons es-

critores, ainda assim conseguem comunicar-se

em

sua lingua,

falando e escrevendo o que pensam.
Posigaes dogmgticas, como a desse

gramitico,

ainda

que

muito representativas de um passado
ilustre cujas marcas .são
visiveis at

agora, tendem a constituir-se

isoladas. Ou pelo menos

4

em

manifestagOes

isso que se espera.

Hg uma nova geração de gramgticos (se

4

que se pode

as-

sim chamar) que, sem romper com a
tradição do modelo gramatical vigente, procurou e procura
ajustar a

sua

concepção

de

6

gramgtica (e da mataria gramatical) as
novas teorias lingalsticas..
iVANILDO BECARA, por e?cemplo, confessa t
sua "ANderna GramatiFa Portuguesa"

que

se

no prefacio da
preocupou em dar

tratamento novo Para muitos aliauntos importantes
que nao

po-

deriam continuar a ser encarados pelos prismas por
que a tradigo os apresentava (BECHARA, 1980:21).
Fazireferencia &ire-

ta aos estUdos lingiiisticos americanos,
relacionando-os especialmente

a

parte que trata da. estruturae formação dos
voci-

bulos; traz ainda o principio dos
constituintes imediatos para a analise mOrfica. Cita com freqUencia
os lingUistas Mat toso Camara Jr.e Eugene Nida para corroborar
suasafirmagOes.
Ao conceituar lingua — sistema de simbolos

vocais arbi-

ti
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trarias com que um grupo social se
entende — reflete

a .con-

cepgao estruturalista moderna
consolidada por Saussure. Porem
isto se d'ci apenas em parte. A medida
que associa lingua a i-

dioma, tratando-os como termos sinônimos,

confunde

a

nogao

original e abstrata da lingua enquanto sistema.
dois conceitos, a rigor, situam-se em
niveis
tos de abstragao; devem, pois, ser
definidos

seguindo crite-

rios prOprios de especificidade.
LTngua, como sistema,

distin-

__

_um conceito abstrato

que

mani-

festa a natureza do termo, 'seu carter de
organicidade.
o
termo idioma refere-se a uma lingua histOrica
adotada por uma

Ja

comunidade.

f,

portanto, outro conceito que rpmete a uma

dem (a um grau) menor de abstração. Idioma
associa-se
gua natural (português, francas,
italiano, etc.),

or-

a lin-

e um termo

distinto de lingua, no havendo propriedade l
em trata-los como

sinanimos.

•••

A maneira que Bechara emprega para

caracterizar

a figura

do gramatico revela uma Postura despida de
preconceitos,
a marca habitual do autoritarismo:

sem

(...) 0 gramático nao g 'um legislador do
idioma nem tampouco o tirano que defende iima
imutabilidade do sistema expressivo. Cabe-lhe
ordenar os fatos lingiiisticos da lingua padrao
na sua gpoca, para servirem
pessoas que começam a aprender o idioma tambgm na sua gpoca
(Ibidem:25).

as

Quanto

a

gramática, atribui-lhe

dois papgis

distintos:

(1) registrar os fatos da lingua padrão e (2)
estabelecer

os

preceitos de como se pode falar e escrever bem uma lingua.

E
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conclui: Dai ser a Gramitica, ao mesmo tempo,

uma ciência

e

uma arte (Ibidem:25).
Utut tal concepção de gramática, assim elástica,
vendo simultaneamente termos tão antagOnicos
te —, admite contestação. A relação da

envol-

ciência e

ar-

gramática com ciincia

resolVe-se dentro da gramática descritiva e

se deve ao cunho

objetivo imprimido as observagaes dos fatos lingUisticos, submetidos ao rigor de um metodo e a analises taxionOmicas.
sua vez, a

gramática -arte

Por

remonta lã AntigUidade Classica,

poca. do surgimento da gramgtica, então entendida como
de bem falar e escrever. Dal vem a

4-

a arte

gramática normativa;

fun-

cionando como aparato prescritivo destinado a preservar a referida arte de desvios e infragOes cometidos por incautos. Age bem, portanto, ROCHA LIMA (1972:6) ao observar que tanto a

gramática descritiva
dependentes,

como a normativa são

disciplinas inter-

porem de finalidades distintas.

ROCHA LIMA, com a "Gramática Normativa da
guesa", I

Lingua Portu-

ed. ref., não se afasta em suas linhas básicas do

caminho seguido por Bechara. Já no inicio, procura explicitar
certos conceitos lingUisticos básicos, como linguagem, lingua,

lingua -comum e gramitica. ApOs delimitar a

linguagem, objeto

da Linguisticia, aquela que se exterioriza pela

palavra huma-

na, fruto de uma atividade mental superior e criadora
LIMA, 1972:3), distingue os dois tipos de
tica — a falada e a

escrita,

(ROCHA

expressão lingUls-

ressaltando a prioridade da pri-

meira sobre a segunda.

A exemplo de Bechara, tambem define lingua

como

sistema

I

f
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conjunto organizado e
opoaitivo de

relagjes,

adotado

por
determinada sociedade para
permitir o exercicio da
linguagem
entre os homens (Ibidem:4)
— e refere o cglebre
principio decorrente do equilibrio entre as
duas tendências
aparentemente
antagônicas — a lingua g variedade na
unidade.
Ao especificar as
diferenciag5es

da lingua -comum,

menciona aspectos regionais e
grupais, querendo com isso
referir-se a dialetos e línguas
especiais, respectiamente. No
empregou, como se constata, o termo
variantes ou variedades,
tendência que se observa atualmente
em se tratando de varia.
g5es lingilisticas e seus
diversos níveis e registros.
A ideia que Rocha Lima faz da
gramitica normativa coincide com a visão tradicional, ou
seja, o uso idiomatic° 4 codificado e dele sac) induzidas as
normas que, em determinada
epoca, representam o ideal da
expressão correta.
concepção de gramatica da margem a
duas observagOes.
A primpira e feita pelo prOprio
granitic° que, em nota de rodapg, distingue a gramgtica
normativa da descritiva, a qual
examina a lingua como sistema de
meios de expresso, sem considerar a sua utilização imediata
como c6digo de bem falar
e
escrever,
segunda observação g quanto ao
emprego do termo
USO idiomdtico. Uso aqui
nada tem a ver com
a configuração
que os lingUistas lhe atribuem,
opondo este conceito ao de
valor. Ao contrario, o uso
idiomgtico a que se refere Rocha
Lima, aquele codificado na
gramgtica normativa, e um termo
que jg se encontra comprometido a
priori por um criterio de
seleção valorativo.
esta a razão de se afirmar que as
nor-

r

S7TOMAL DE C'P.Na,
II

r

I
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mas de'correntes de tal uso
representam o ideal

da

expressao

correta, entendimento distante
e distinto da concepção de
USO,
enquanto emprego efetivo e
majoritgrio por parte dos falantes
da comunidade lingUistica.
Mesmo tendo empregado com
destaque o termo norma ao definir a gramática normativa,
Rocha Lima, mais adiante,
refere-se a regras desta gramgtica,
aproximando com isso os dois
termos a um mesmo conceito, o
que constitui pratica comum
entre gramáticos.
Fundamentam-se as regras da Gramatica Normativa nas obras dos grandes
escritores,
em
cuja linguagem as classes
ilustradas 126ern
o
seu ideal de perfeiç.'do, porque
nela g que
se
espelha o que o uso idiomdtico
estabilizou e
consagrou. (Ibidem:6)
Tambem este conceito de

regra gramatical

merece comentgrio, jg que no possui uma acepção
Gnica. As regras da gram6.

tica normativa, mencionadas por Rocha Lima,
tem 0 sentido de
preceito, portanto com a mesma marca coercitiva
e arbitraria

da

norma,

dição.

no sentido corrente que lhe e

Outro

e

atribuido

o conceits lingUistico atual de

por

regra,

travis-

ta como expressando um mecanismo da
lingua. Agramitica transformacional veio dar um grande destaque
a esse conceito, atribuindO-lhe função decisiva na explicitação
da estrutura de
uma lingua natural determinada. Isso
sem falar no aspecto da
comunicação entre os falantes, processo esse
que depende da
observancia das regras gramaticais para que
se efetive com
sucesso.

Como forma de evitar a utilização
indevida dos termos a-
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qui discutidos, serão denominadas

de

normas gramaticais

regras entendidas no sentido tradicional.

Os

as

regra

termos

gramatical e norma lingOstica, por sua vez, serão empregados
em referencia aos conceitos propriamente

lingUisticos

contidos. Esta :e uma tentativa de se preservar

gramatical e li;gUistico, empregando-os em

os

neles

adjetivos

contextos

preci-

citação feita

ante,

sos, e assim garantindo sua especificidade.
Voltando-se
referente

ao

a

Rocha

fundamento

Lima
das

e

a

regras, percebe-se

rencia ao privilegiar o modelo de linguagem dos

coe-

sua

grandes

es-

critores. Afinal isto tudo tem a ver com a ideia que o grams conceitos

tico faz de uso idiomdtico e com a aproximação dos

de norma e regras gramaticais. 0 critr,rio valCItivo que subjaz a essa gramática normativa encontra sua expressão
seu ponto de referencia, justamente nas obras

rmixima,

litergrias

de

valor, ideal de perfeição a ser, alcançado pias class ildstradas.
GLADSTONE CHAVES
tuado

entre

DE MELO 4 outro gramStico,

tambem si-

novos, que oferece farto material

os

tivo no prefSci4 e na introdução de sua Gramgtica. A
pelo titulo,

le

prOprio

explicacomeçar

quem esclarece:

Chamamos -lhe Gramática Fundamental, 'exatamente porque queremos ficar nos alicerces e no
arcabouço. Fornecer a idéia fundamental da estrutura da lingua portuguesa (MELO, 1968:4).
A referencia feita

a

estrutura da lingua revela um

pOsito de abordagem lingUistica atual, fato que o

autor

pro—
de-

clara ao afirmar que toda a doutrina do manual e inspirada na
LingUistica e na Filosofia modernas.
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A maneira objetiva e sucinta como define gramatica—sistematizagao dos fatos contemporaneos de uma Lingua —

destoa,

em certo sentido, do tom personalista e maredamente enfático
que emprega para referir-se ao seu sucesso como professor
portugues:

de

que temos sempre feito da Gramática serva da lin-

guae jamais senhora dela (Ibidem:4).
evidente que a grameztica mencionada por Gladstone 4 aquela entendida na acepção corrente, isto e, o cOdigo
tivo (abrangendo preceitos,

verdadeiras

leis

norma-

gramaticais)

construido a partir de uma lingua -objeto. Na fixação das normas interferem criterios 'de ordem

extralingUistica;

o que 4

prOprio do cunho ideolOgico dessa gramgtica escolar.
Por outro lado, e certo tambem que a relação de serva
senhora atribuida, respectivamente, ã gramática

e

a

e

lingua

não 4 considerada dentro do conceito linaistico atual que se
dg a tais termos. Tanto lingua como gramática, de um ponto de
vist'a cientifico, são conceitos

interdependentes

examinados

na sua natureza, sem qualquer relação de subordinação hierárquica.
Quanto

a

natureza dos conceitos, ambos tem em comum a i-

_ deia de sistema

o sistema lingUistico amplo, abstrato, rela-

cinado a uma LN (lingua natural) determinada (no caso, a'llngua portuguesa) e o recorte deste sistema, o sistemaderegras
lingaisticas que o falante naturalmente obedece aoformar suas
frases. Este dltimo sistema, que se refere ao

conceito

guistic° de gramkica, pode representar tanto o
tivo, interiorizado do falante (sua competencia),

lin-

saber intuiquanto

explicitagão, a sistematização desse saber (a teoria).

a
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Atualmente Bechara ampliou ainda mais o conceito de
gramgtica - como sistema de regras - ao
afirmar que as modalidades da lingua tomadas homogenea ou
unitariamente,

ou

seja,

todas as linguas funcionais - como as entende
Coseriu - tem a
sua gramitica (BECHARA, 1981:37). E neste
sentido que, segundo ele, cada falante e um poliglota na sua
prOpria lingua.
Em referencia ainda

a

gramgtica de Gladstone, cumpre des-

tacar o cunho didgtico por ele imprimido ao
apresentar os conceitos no capitulo introdutOrio. O detalhamento dado
nigão de gramgtica comprova a afirmagio.

a

defi-

ApOs defini-la como

a sistematizaçao dos fatos contemporaneos de uma
lingua,

ele

explica o que se deve entender por fatos de uma lingua,

sis-

tematizaçao e justifica a contemporaneidade

como

dos

fatos

essencial ao conceito.

Ao mencionar uso ling4ioico, inicia um processo de
desdobramento, argumentando com o fato de qualquer

lingua

viva

ter diversos aspectos ou diversos usos,

determinafos

pelas

circunstancias concretas

lilgre4etica

(MELO,

da .comunicagdo
-

1968:9). Distingue o uso coloquial e o uso

ltq

os dois modos fundamentais pelos quais todo

povo

como

sendo

civilizado

utiliza a lingua. Esses dois usos, a rigor, no chegam
opor na escala dos niveis da lingua. A oposição se daria

a

se
en-

tre os usos coloquial/formal ou culto/vulgar.
A respeito ainda dos usos ling6isticos peculiares a cada
situação lingiiistica, Gladstone observa, com propriedade, que
e possivel fazer uma gramitica para cada um deles.

Identifi-

ca-se, assim, com a concepgao atual de Bechara, hg pouco

re-
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ferida, concernente ã
s diversidade

de gramgticas

lingua natural, tantas
quantas forem
isto

as

4,

numa

mesma

lingua° funcionais,

um sO dialeto, considerado
em determinado nivel e num
determinado estilo de lingua.
Embora apontando a possibilidade de
existirem virias gramgticas, Gladstone privilegia a da
lingua culta, da lingua padrão, da lingua litergria, como a
:mica que interessa a todos, e dg vários exemplos.
Deixa claro que, quando se fala
em
Gramcitica Portuguesa, estd entendido
que se trata da descrigJo ordenada e sistema'tica dos
fatoo
contemporSneos da lingua portuguesa literária, da
lingua-parlr-do (Ibidem:11).
-

Essa aproximação da lingua -padrão
com a lingua litergria
reflete bem o espirito que anima 'a
gramgtica tradicional. Ora, seguindo-se o mesmo
raciocinio do autor — a existencia de
vgrias gramgticas
e possivel, e conveniente,
separar essas
duas, jg que ambas constituem dois
'registros da lingua escrita com ,especificidade
prOpria e finalidades distintas. A
lingua-padrio e a lingua reconhecida como
oficial e que deve ser
a lingua comum; a lingua
literiria tem finalidades esteticas,
segue, portanto, outros pargmetros
em sua configuração.
O criterio seguido por este
gramgtico e
maneira subjetiva e valorativa de
pensar

a

tipico
lingua,

daquela

impondo
uma norma lingUistica ideal como
modelo a ser seguido por todos os membros de uma comunidade.
Tudo o que se afasta, o que
representa desvio dessa norma -padrão
deve ser corrigido pela
Gramática Normativa, que, para ele,
não e algo diferente da
Gramática Descritiva: e a prOpria
Gramgtica Descritiva, utilizada com intenção didgtica.
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,

A "Gramiltica do Portugujs
Contemporaneo", de CELSO CUNHA,
manual de grande divulgação, insere-se
na linha das gramiticas escolares com perspectivas mais
avançadas acerca dos problemas da lingua. Segue, arias, a linhagem de
gramgticos mais
modernos, preocupados, muitos deles, em se
libertarem dos viciados e preconceituosos conceitos
tradicionais.
Em advertencia feita na parte inicial da
sua gramgtica,
Celso Cunha esclarece o titulo do livro e
registra sua tentativa de descrição sincrOnica da lingua,
citando, para isso,
Saussure. Apesar do destacar a situado privilegiada
dada aos
autores atuais, no que concerne 'A abonação

das

formas

lin-

gilisticas utilizadas em nível culto, o gramgtico faz
referencia
forma como a lingua tem sido utilizada pelos
escritores

a

brasileiros e portugueses do Romantismo para ca
(CUNHA, 1980:
9). Epta sua ultima observação, colocada
em destaque, configura uma visão ainda apegada a um
passado, cujo,svestigios não
foram eliminados de todo, mesmo em gramgticos
tidos como
avançados.

Celso Cunha, dando continuidade aos , comentgrios

prOpria

sobre a

obra, chama a atenção dos leitores para o metodo
ado-

tado no estudo das classes de palavras, ou seja o
de examinar
a palavra emsua forma e, a seguir, em sua
fun9Jo, de
com os principios da morfo-sintaxe

(Ibidem:10).

acordo

Este

m4 -

todo, na verdade, confere originalidade e
prestigio a suagramatica, jg que o enfoque morfo-sintgtico e hoje um

principio

praticamente consagrado entre as Gramgticas Modernas.
Nesta seção inicial, intitulada "Advertjncia",

e

de gran-
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de, interesse o
destaque dado aos conceitos
de

go lingUTstica. É o
prOprio

norma

e

corre -

gramtico quem argumenta:

Uma gramática que pretenda
registrar e analisar os fatos da lingua
culta deve fundarse num claro conceito de
norma e de corregiio
idiomática (Ibidem:10).
Em sua digressão, Celso

Cunha aponta os extremismos

da
reação anticorretista,
decorrentes da derrubada dos
postulados da gramgtica logicista
e latinizante, e alerta
para
a
contaminação de radicalismo ideolOgico
que tal reação vem assumindo em nossos dias. Faz
referencia
concepg.
do demolidora
do edificio gramatical, que
considera o povo como detentor do
poder criador e da soberania em
materia de linguagem e que
rejeita a interferencia da força
conservadora ou repressiva
dos setores cultos.

a

For esses comentarios a
respeito da gramgtica,

o

Autor

deixa ,transparecer sua visão
de mundo. Na verdade, a
referen-:- ;
cia
demolição do edifício gramatical
leva a uma reflexão
mais ampla, pois tem a ver
com o prOprio edificio
politicosocial que, assim como esta
con'struldo, satisfaz os desejos
da classe dominante. Se a
gramatica, na sua ordenação, revela
a marca ideolOgica que a
caracteriza, e porque ela nada mais
e do que um \produto, e
tambem veiculo, da ideológia
dominante
que estrutura a sociedade como
um todo.

a

Agora, quando se prop6e uma
mudança, uma
nas bases que sustentam a
gramática escolar,

transformação,

não 4 com

a intenção de destruir, de demolir o
que existe, como se com es.
sa
atitude se estivesse
desconsiderando todo um passado.
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Esse respeito

a

tradição deve haver, afinal
constitui um

valor cultural que diz
muito das outras geragOes. Não
se pode,
contudo, permanecer nessa posição
contemplativa; a lingua 6
algo vivo, dinâmico, em mutação,
pois assim são as pessoas.
A gramgtica, o seu sistema de
regras, precisa ajustar-se
.••
a mudança das pocas,
concepção de novos valores que
dal
adve-meque interferem diretamente no
processo de codificação
gramatical.

a

Para essa esperada mudança hão
de se alterar as bases (a
infra-estrutura) da sociedade em que se
vive, pois enquanto
se mantiver a presente
realidade social o povo nunca ser5 detentor de poder algum, tampouco em
mataria de linguagem.
Celso Cunha traz

a

luz as posigOes de

lingüistas moder-

nos que procuram fundamentar
a correção idiomgtica em
fatores
mais objetivos. Adolf Noreen
e Otto Jespersen aparecem com
seus critgrios enumerados,
ressa)..tando-se a concepção de Jespersen paro qual falar correto
significa o falar que a comunidade espera.

Apesar da apariincia democrgtica,
essa concepgio apresenta nuances
(o0 nuanças, em oonsideragão aos
puristas) que
precisam ser explicitadas.
Primeiramente,
preciso definir
essa comuidade, delimitg-la, pois as
expectativas estão relacionadas diretamente a isso; depois,
deve-se verificar, dentro de cada comunidade, os
diferentes registros e como se dg
seu ajustamento as situagOes
sociais. Sc, então,
sera possivel avaliar se houve ou não o
erro, ou melhor, a inadequação
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comunicativa; Permanece ainda o
problema de

como

conciliar
expectativa e ensino, sem dilvida
questão ainda nao resolvida.
A posição que agrada a Celso
Cunha, no tocante ao tratam,entO da lingua, e a moderada, que
busca um equilibrio entre
o radicalismo renovador e o
conservador. Tal atitude, para ele, 8 .a que melhor consubstancia
os ideais de uma s5 e eficaz
politica educacional e cultural
verdadeiramente brasileira
(Ibidem:13).
Nessa direção, transcreve passagens

de

dois

renomados
mestres: Roman Jacobson e Eugenio
Coseriu. Do primeiro utiliza a 'ideia da lingua como um
sistema que comporta virios subsistemas simultâneos; do segundo, o
conceito de norma que se
ajusta as virias possibilidades de
realizações de um sistema
lingUistico.

•

0 conceito lingUistico de
norma, que implica um maior li-

beralismo,gramatical, e o que Celso Cunha pretende ver
adotado pela comunidade de fala
portuguesa; cita, para ilustrar,
o pensamento de Coseriu:
(...) a norma n5o corresponde, como
pensam certos gramciticos, ao que se
pode ou se
deve dizer, mas ao que „I'd se disse e
tradicionalmente se diz na comunidade considerada
(a-.
,pud CUNHA, 1980:13).
Sobre o conceito de correção, Celso Cunha
lembra ainda as
tentativas feitas pelos lingUistas no
sentido de estabelecerem
metodos que possibilitem a descrição da
lingua em suas variedades. Esse 4, sem dCivida, o caminho
adequado: buscar crit 4
. rios objetivos que distingam com
precisão as variedades lineiisticas,

quer diacrOnicas, diastriticas ou diatópicas.
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,

No capitulo I - "Nog6es
preliminares" - aparecem os conceitos de linguagem, lingua e
discurso, dialeto e falar. Para
definir linguagem, Cunha cita
Tatiana Slama-Casacu, que ve no
termo o resultado de uma certa
atividade paiquica. E mencionado tambem o usoldo mesmo termo
em seu carter de
sistema
convencional de sinais que serve de meio de
comunicação entre
os homens. Delimita-se, por fim, a
linguagem
articulada ou
falada como a que interessa
particularmente
lingUistica.

a

Esta fixação na linguagem falada
atende

a critérios am-

plos que atestam as vantagens e
conveniencias de se trabalhar
com a modalidade que, de forma natural
e espontinea, representa melhor a capacidade inata de
comunicação lingülstica do
ser humano. A fala, ao contrgrio da
escrita (sucedâneo imperfeito), não esta sujeita, por exemplo,
aos riscos de interfe_
.
.
rencla na passagem de um codlgo
para outro.

A tradicional oposição lTngua e fala Cunha
prefere lTngua e discurso, seguindo a escola de Mattoso
Camara Jr.
Não

logrou axito, contudo, ao que parece, o
uso do termo discurso
em correspondencia a fala, ou a parole
de Saussure. Atualmente o termo discurso insere-se na linha
da lingUistica transfrgstica, relacionando-se a texto, ou então
deste

se distin.

guindo por quest6es de nivel, como entendem
certos autores.

Celso Cunha salienta a interdependencia dos
tres conceitos (linguagem, lingua e discurso),
os quais designam aspectos diferentes, mas relacionados,
do complexo fenOmeno que 4
a comunicação hum'ana (Ibidem:15).
Quanto

a

oposição dialeto e falares,

mais

uma vez

não
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corresponde a concepgão
mais moderna do
problema. Otermo dialeto 4 empregado para
indicar variagOes em
função do falante
(dialetos geogrgficos,
sociaisoudiastrgticos, etgrios,etc.);
ja para indicar
variag6es em função do ouvinte e
das circunstgncias em que se produz afala,
a tendencia atual 4
empregar o
termo registro
(variantes de grau de
formalismo, de modalidade e de sintonia ajustamento do emissor ao
receptor) (cf.RODRIGUES, 1967:1). CELSO
CUNHA ( Ibidem:16)entendeu
oS dois termos — dialeto e falar
— corm; formas
caracteristicas tomadas
por uma LINGUA em
determinadas regiaes. A
distinção estaria
no grau de coerencia,
maior no dialeto.
CELSO PEDRO LUFT e a sua
"Moderna Gramcitica
Brasileira"
encerram finalmente este
capitulo. Entre as
gramgticas escolares consultadas e
analisadas 4 esta a que mais
explicitamente apresenta as
inovag6es teOricas. Ainda no
prefgcio,
o
Autor deixa claro aos
leitores as influencias
recebidas e os
retoques realizados no
decorrer da gramgtica.
titulo dado
ao livro atesta a
intenção do 'autor em dar
tratamento novo
aos fatos da lingua,
abrindo perspectivas mais
amplas ao enfoque tradicional.
Dei-lhe o nome de Moderna
sileira, por tudo o que deve .ã Gralatica BnaLingstica mo-

derna e porque na observação
dos fatos idiom'citicos me has
no
modela_iaarmaiiilaiinLda
lingua portuguesa (cf.,
por ex., a colocação
dos pronomes). (LUFT,
1976:XIV)
Da sua tentativa de
congiljar,...,? gramgtica com a Lingilistica
_ e com a Teoria dafcmtunicacão,
resultaram vários reajustes e acrescimos as tres
partes da gramgtica. Tais
partes aparecem fora da ordem
tradicional, invertidas — Sintaxe,
Mor-
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fologia,'Fonologia —, dado que a
comunicagio Be faz, na.o por
meio de fonemas nem
morfemas, mas atravgs de, frases,
feitas
de locu95es e estas de palavras
(Ibidem:XIII).
A parte que mais interesse
desperta

4 a Sintaxe, não

a-

penas pela validade das nogOes
introduzidas como pelo
detalhamento dado aos modelos de anglise. Os
diagramas-grvores,
marca caracteristica da influencia
do transformacionalismo,
são utilizados como recurso para
representar a estrutura das
frases. A respeito ainda de estrutura,
aparece a noção de padr6es frasais ou oracionais — marca do
estruturalismo —, moides formais subjacentes as frases
atuais. Foi esta a maneira
vislumbrada por Luft para cobrir as duas
estruturas: a pro. funda (correspondente aos
padr6es frasais) e a superficial
(manifestada graficamente pelos
diagramas-grvores).
Quanto a terminologia, houve
necessidadedainclusgo, comc5 afirma o Autor, de alguns
termos novos — sintagma, morfema, alomorfe, arquifonema, fone —;
predominam, contudo, o
mais pdssivel os termos da
Nomenclatura Gramatical Brasileira
(NGB). Sobre os mencionados termos ser g
feito um coment aro
i
detalhado no capitulo final, razão por que
fica aqui apenas
seu registro.
.0

A abonação dada aos fatos gramaticais
comprova a

dispo-

sigao do gramgtico em se basear no modelo
(norma) brasileiro.
Este 4 um dos aspectos positivos nas
gramgticas modernas, e
nesta em especil; outro, tem a ver com
uma posição menos policialesca e mais sensivel as preferencias da
comdnidade em

quest6es de lingua.
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0 cUnho, a natureza ideolOgica
da lingua e da gramgtica,
enquanto modelo a ser seguido pelos
falantes em busca da norma gramatical de mais prestigio,
estiveram
muito evidentes
neste capitulo sobre "Gramiiticas Escolares". A
atitude
çada por Celso Luft na "Moderna Gram citica
Brasileira"
que

indica

possível considerar os desvios da norma culta,

frapJes a ela, não mais aspectos a serem punidos,
lingUisticos naturais que precisam ser tratados
te, sem preconceitos de qualquer ordem.

esbo-

as

mas

infatos

objetivamen- ,
)

r

•

Na - "Introdu9d"o" da gramgtica em analise, estão

contidos

os conceitos -chaves selecionados pelo Autor, que os
divide em
linguagem e lingua e gram dtica.
No desdobramento

dos concei-

tos, percebe-se a heterogeneidade te6rica admitida no

prefc-i-

cio. 0 ponto de vista da comunicação j prioritgrio,
aparecendo de forma mais ou menos explicita nas definições. Não
se abandona, entretanto, a ideia de sistema, ponto de vista

eitstico, que e mantida com algumas modificações
.

de

lin-

enfoque

teorico.

Ao apresentar o termo linguagem, define-o como faculdade
criativa inerente ao homem, concepOo tradicional na area
lingUistica. Distingue a linguagem verbal

da

(linguagem na ver-

dadeira ac'epgc-zo da palavra) da não -verbal, a qual não especifica. Mais adiante retoma o termo, desmembrando-o enquanto fa-

culdade e criagiies: Distinguimos assim, sob o termo amplo
linguagem, de um lado a faculdade pr6pria do ser

racional

de outro lado as cria96es, produtos dessa faculdade.
cidade. de fazer (...) e o fazer Zingistico:
criados e cada mensagem particular (Ibidem:2).

de
e

A capa-

os c6digos (re)
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Essa distinção do termo
linguagem, entendido em sentido
amplo, pode ser aproximada
que COSERIU (1979:69) apresenta:

a

linguagem virtual (aspecto psiquico)

linguagem

e

realizada

...
(falar concreto -aspecto linguistico).
Vale dizer -

a capaci-

%

dade de fazer, a sua condição de
possibilidade, e o exercicio
dessa capacidade, sua execução em fazer
,--lingstico.
A incidencia dos termos ciidigo, mensagem,

emissor,
.„

re-

ceptor revela a influencia da Teoria da
Comunicação. Parte-se
da comunicagão verbal como realidade
maior; para que ela se
efetive e necessgrio um sistema de sinais
convencionados
(um
. .
d
coigo),
um emissor que codifique a mensagem, um
receptor que
a decodifique. Este, se for o caso, pode
passar a falante, elaborando sua mensagem (resposta) e
transmitindo-a ao seu interlocutor. Eis al o circuito da comunicagão
(Ibidem:1).
Os conceitos de lTngua/fala
correspondem,
go, a. c5digo/mensagem. Toda lingua

em

comunica-

um sistema de sons

cais Previsto para facUltar a comunicagiio entre

as

pessoas.

Com esa definição de lTngua aproximam-se
as duas noç6es
sicas que o termo sugere -

um sistema

e

tem

primordial a comunicagão. Essa convergencia

de

como

vo-

bg-

função

enfoques

na

definição de lingua (natureza e função) decorre do
ecletjsmo,
conscientee intencional, que orientou o Autor no

aproveita-

mento das teorias, Como ele folga ern dizer, procura
deitar as
redes onde lhe palpita haver peixe
(Ibidem:XIV).
Neste trabalho, optou-se por distinguir a lingua do
ponto de vista de sua natureza — o trago que marca a
especificidade do conceito - e do ponto de vista de sua

função

- cir-

i
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cunstincia que aponta para uma
perspectiva de comunicação. Por
isso e que na definição do
conceito de lingua aparece
apenas
a referencia a sistema
abstrato de virtuaZidades,
constituido
de signos vocais
duplamente articulados.
Ao examinar o conceito de
sistema lingUistico, Celso Luft
aponta dois niveis:
esquema/normas. 0 primeiro nível, mais
abstrato, e a base invariante; a ele
Luft relaciona a lingua
- amplo esquema de
possibilidades sobrepairando a épocas
e
lugares, sociedades e individuos
(Ibidem:2). 0 segundo nível
sistemgtico - as normas - e o uso atual
do esquema; as normas
são, portanto, particulares,
concretas, representam as varia98es do esquema. A propOsito,
Luft cita Schuchardt, apondo acrescimos: Toda lingua
unidade (esquema) na variedade (normas) (Ibidem:3).
Por esse desdobramento dado ao
sistema lingUistico, verifica-se a influencia de Herculano
de Carvalho.
Vale registrar a informação dada pelo
pr6prio Herculano em nota de rodape *cçntida no seu livro
"Teoria da Linguagem":
Esta distingdo
- fundatnental entre os dois
planos ou niveis sistemdticos, do
ra m5s, do esquema) e da norma, e sistema (pao plano concreto da fala, - em substituigdo
do bin6mio,
incompleto e equivoco, de F. de Saus8ure,4
da
lingua e da fala (langue e parole),
deve-se
a
Eugenio Coseriu (...) Ao termo sistema
oposto
a norma adoptado por Coseriu,
preferi o termo
esquema (de HjeZmsZev), para evitar
ocultar
que também a norma 6 sistema
(CARVALHO,
1973:
273).
De Hjelmslev, citado por
Herculano, provem essa ampliação da dicotomia saussuri,ana,
mais tarde retomada por certos
teoricos. - Na concepção do lingUista
dinamarquês, hg na lingua
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três acepçOes
distintas: a lingua em sua forma
pura
(esquema), em sua forma
material (norma) e como um conjunto
de hi-

bitos (uso) (HJELMSLEV,
1972:94).

Apos considerar todas essas
interpretaçOes, parece mais
clara e funcional a tripartiggo
proposta por Coseriu. A inclusgo do termo esquema não
contribui para a melhor compreensão da linguagem. Pelo contrario,
e um termo com nível
mais
alto de abstração e, portanto,
com dificuldades maiores
de
assimilação, 0 prOprio Coseriu,
embora reconhecendo a importgncia teOrica que o conceito
possa ter, deixa-o de lado, apos apresentar, com a lucidez
..
habitual, uma serie de argumentos. Seguem alguns deles como
ilustração:
Na distingao que

estabelecemos entre sistema e norma, conservamos
sempre a relagao com
o

falar concreto, com a
substancia f6nica da
linguagem (...) Ë possivel,
entretanto, chegar
a uma abstragJo alem do
sistema, ignorando totalmente a substancia f6nica: uma
abstragao a
que poderiamos chamar,
com um termo hjelmsZeviano, esquema (...) A abstragao
resultaria
provavelmente inaplic:dvel na lingstica
hist6rica, que nJo pode ignorar nem a
substancia
f6nica nem a relagao entre os
signos lingsticos e as coisas designadas
(...)
(COSERIU,
1979:75-6).
Coseriu, ao distinguir sistema e
norma l dg enfase

a

opa-

sigo possibilidades, virtualidades,
e realizag5es, atuaiAza95es; alem,' e claro, de distinguir os
graus de abstração con-

tida

nos termos. Alerta não serem os
dois conceitos arbitrgrios, realidades autOnomas e
opostas ao falar, mas sim formas, abstrag5es, comprovadas no
próprio falar, elaboradas sobre a base da atividade
linelistica concreta (Ibidem:72).
No tocante ainda

a

"Moderna

Gramtica Brasileira",

de
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Celso Luft, hg, entre
os seus conceitos,
os seguintes pares:
norma c
oletiva/individual e norma
nacional/regional. Resultam
dessas relag6es bimirias
os termos idioma,

idioleto, dialeto

e falar que junto com
linguagem, lingua e fala
completam
o
sistema conceitual da
comunicação verbal, apresentado
na formado seguinte
diagrama-grvore:

COMUNICA00 VERBAL
faculdade

cria iies
sistema

processo

esquema

normas
coletiva
nacional

individual

regional

macrorreg. microrreg.
LINGUAGEM

LINGUA

IDIOMA

I
DIALETO

I
FALAR . IDIOLETO

FALA

De 'todos esses termos,
falar poderia ser eliminado
sem
qualquer prejuízo
clareza. Dialeto e um termo
amplo e bastante funcional que dg
conta das variedades todas:
tanto regionais, em qualquer dimensão,
quanto sociais. Jg a relação
linguagem, lingua e fala talvez se
resolvesse melhor com a
inclusão do conceito de lingua
natural. '

a

Deixando-se de lado a linguagem,
entendida como faculdade ou capacidade, e
examinando-se a lingua, percebe-se
que
esta e um sistema amplo,
do qual deriva a
multiplicidade de

linguas naturais (portugus,
ingl'es, etc.). Por sua vez,
tan-

If
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to a lIngua, como as línguas naturais,
realizam-se,

enquanto

sistemas, atraves da fala.
Claro esta que a inclusão de um novo conceito,

como foi

sugerido, importaria um reajustamento dos demais termos,

com

a eliminação de uns (idioma, por exemplo) e o deslocamento de
-IDLitros (idioleto, por exemplo).
Dando continuidade

a

serie de conceitos relativos

guagem e lingua, Luft apresenta as dicotomias:

inculto, modalidade oral/escrita

nTvel

a

lin-

culto/

e registro formal/informal.

Entra assim no problema da estratificação social com

as

riantes lingülsticas respectivas, caracterizando-as de

vaforma

objetiva e precisa.
Na segunda parte da sua introdução, Luft trata da grami-

tica. Adotando concepção original, distingue a
tural e a gramitica artificial, propondo at

gramitica na-

uma distinção na

escrita: inicial minGscula e maiiiscula, respectivamente.

Essa distinção proposta pelo gramâtico na verdade corresponde ao duplo emprego do termo que lhe deu Chomsky: o conjun_
to de regras que o falante traz interiorizado e que condiciona o seu uso lingstico, e .a explicitaçao desse conjunto

de

regras a,traves da elaboração de uma teoria.

De forma sucinta, traga o panorama mais
as gramâticas at

completo

entre

agora examinadas - da gramâtica tradicional

a moderna - com suas subdivis6es

e

tendências

respectivas.

Assim destaca as duas orientag6es da gramâtica tradicional
a normativa e a descritiva - observando a predominância 'da o-
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rientagio normativa sobre
a descritiva, por
falta de compreensão exata do fenameno
da linguagem e de uma
tgcnica apropriada de descrigão
(Ibidem:6). Da mesma forma,
caracteriza as duas vertentes
principais da gramâtica
moderna
a
estrutural e a tricnsformacional
realçando-5 seus principais tragos específicos.

Sua definição de
gramgtica alinha-se
concepção chomskyana da teoria
gerativo-transformacional, o que sO reforça a
postura do gramgtico de visão
ampla e, portanto, ,
voltado
para as melhores
contribuig8es das modernas
teorias ringülsticas.

a

(...) sistema limitado de
frases ilimitadas - em numero regras que gera
e extensão
todas as frases bem formadas
da lingua, nem
mais nem menos, ligando
sentido e som, e aliando
frases geradas uma descrição
estrutural. (Ibidem:7)

as

O item referente as
partes da Gram'dtica encerra a
introdução. Luft apresen-qa a
divisao correspondente a cada
tipo de
Gramgtica: estrutural ou
transformacional. Quanto
estrutural, destaca os dois eixos
— paradigmâtico e
sintagnitico (influencia saussuriana) e os
dois planos — do conteGdo e
da
expressão - (1-ifluencia
hjelmsleviana). Da Gramgtica Transformacional registra
os
componentes : de construção (bâsica e derivada) e de
interpretação (semântica e
fonolOgica).

a

Aproimando essas divisJes da
Gramtica, prop6e um
ângulo cujas partes são
bem conhecidas:

tri-

I
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MORFOSSINTAXE
• /
SEMÂNTICA

FONOLOGIA

Hg gramgticas modernas que
apresentam alguns desses titubs; os tres, como um todo,
juntamente, 4 que não aparecem
nas gramgticas constantes deste
capitulo.
A questão dos planos ou partes da
gramgtica

encontra-se

a

em aberto na area dos estudOs
lingUisticos, sujeita
xão e ao debate. E possivel especular que,
assim

como morfo-

logia e sintaxe vieram a constituir um s6
plano ,sintaxe -, futuramente talvez seja
por outro: o

conveniente

sintStico-sem5ntico. Ha al a

refle-

a

morfos-

substitui-lo

indispensgvel

in-

clusão de um,compo ente básico - o
semântico - e a manutenção
de outro fundamental - o sintgtico
- que não deixa de abrangerem' si o morfolOgico. Resta um componente de
outro
o

nivel:

fonol6gico.
Com essa proposigao se estaria terminando com

cional triângulo que vigora at

hoje

na

o

representação

tradidas

partes da gramgtica. Os dois planos ou eixos a
serem mZntidos
poderiam ser, relacionados as duas faces do signo
lingUistico,
a saber: significado (sintgtico-semantico) e

significante (fo-

nolOgico). Visualmente, tal relação poderia ser assim
sentada:

- Gramatica

componente. sintatico-semgntico
componente fonolOgico

apre-
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E assim, com Celso Pedro Luft e
sua

"Moderna

Brasileira", encerra-se o presente capitulo.

0

Grameltica

detalhamento

que exigiu tal gramgtica e a conseqUente proporção
que a analise da mesma assumiu em relação as demais

s6

valida o crite-

rio de deixg-la para o final.
.••

..
0 saldo que fica, apos o exame de todas essas gramgticas

da lingua portuguesa,

e

pouco alentador, não tanto pela

com-

petencia ou intuição de certos gramáticos, como pela concepção
viciada, jg tradicionalmente arraigada, do
cal,

tão

edificio gramati-

afastada da forma como a lingua, majoritariamente,

e. usada pelos falantes da comunidade.

6 - ELEMENTOS PARA UMA NOVA
GRAMÁTICA

A questão da gramgtica e
polemica por natureza, seja por
que angulo for examinada.
Dessa condição polemica
surgem as
controversias, as' perplexidades e
tambem as distorções.
Jg e fenOmeno corrente
tachar-se a gram5tica de uma
serie de qualificativos, sem
que haja explicitagao
metalingillstica do conceito que se esta
atribuindo ao termo numdado contexto. Por seu carter ambíguo e
sentido altamente conotado,
o emprego da expressão em
debate requer cuidado de quem a
utiliza para que a
especificidade seja mantida.
sses comentgrios iniciais,
feitos
objetiiram preparar terreno para as
mgtica

a

guisa de preambulo,

proposições acerca de gra-

serem apresentadas neste
capitulo. Com esta
,
gão, como tarefa pfimeira,
serão distinguidos
três

principais sobre cs

quais recai,

intentOpicos

4 possivel supor,

a causa
maior da polemica reinante
na area gramatical: (1) a
naturgza
da gramgtica, (2) o seu
ensino e (3) a metodologia
adotada.
A respeito da natureza da
gramgtica,

cabe

relembrar

o

conceito propriamente lingUistico
do termo e o conceito tradicional, de uso corrente. De acordo
com o primeiro, a gramgtica e entendida como aquele
sistema de regras intuitivo que
o falante observa ao
expressar-se em sua lingua natural.
Jg

[971
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na VISO tradicional, a
natureza da gramática

4

vista

como

normativa, preceptiva,
manifestando-se na forma de um cOdigo,
ideologicamente organizado, que sofre a
pressão do criterio
de autoridade.
0 componente ideolOgico, como 4

fácil

perceber,

acaba

senrpre emergindo 4o discutir-se a
questão da gramgtica. E isto não 4 de surpreender;
afinal, a lingua e fator de discriminagaD (Dize -me como fa / a s, que te
direi o lugar que ocupas'
na sociedade), donde o interesse
em que o ensino concorra para o favorecimento da igualdade,
e não para a opressão.
A opressão estaria em se impedir o
acesso

dos

ao padrão lingUistico ideal, cujo
dominio pertence

falantes

a

classe

'social privilegiada do pals, tambem
conhecida

como

dominante. 0 refer do cOdigo normativo,
que se

constrOi a par-

a classe

tir dos tragos ide lOgicos
vigentes, reproduz justamente esse
modelo lingUistico culto ao qual
aspiram as classes desfavorecidas — que são a maioria — no seu
anseio .de ascensão em
:todos Os\ níveis.
Por outro lado, todos igualmente
devem estar conscientes
de que, se a lingua discrimina e
pode oprimir, a fome, o desemprego, o desabrigo discriminam e oprimem
em proporção miiito mais degr'adante.' No gmbito
deste trabalho, porem, caberg
Insistir nas proposigOes linguisticas que
se pretende explicitar ao longo do capitulo.
Ao.examinar-se o problema do ensino

da gramgtica,

ser levada em conta a delimitação
feita no item

deve

referente

a

natureza do conceito. Dessa forma, do ponto de
vista lingGis-

99

tico, pode parecer contra-senso
falar-se em

ensino

que a criança ja domina pela
simples exposição

de

algo

aos fatos

da

lingua.
Ocorre que esta teoria lingUistica, que
bem elabora, ajusa-se a um nivel elementar,
pri6-da sua capacidade mental. Ora, e

a

criança

primário,

compreensivel,

imperativo, que se pretenda o aperfeiçoamento de

tão
pr6-

e

at

tal teoria,

que se amplie, enfim, o grau de formalização
de suas regras e
que se possibilitd ao falante operar com
sua lingua em niveis
mais elevados de abstração./
0 grande motivo, contudo, pelo qual se
pode afirmar (sem
que se corra o risco de cometer heresia) que
hg lugar para
'ensino da gramática, entendida esta agora, no

o

sentido tradi-

cional, responde a injung6es de natureza
social. Apesar de se
reconhecer que a gramdtica
dos analfabetos

—

para usar

uma

expressão cunhada Ipor Celso Luft — e to completa e
respeitgvel quanto a dos doutores, parece valido
e, mesmo, imprescindivel (e com isso se incide num truismo) que o
Estado avoque
a si a incumbencia do ensino f9rmal da lingua,
de sua

gramg-

tica.
BECHARA (1981:39) reforça esse entendimento

a

respeito

da validade do en0.no da gramgtica ao
afirmar que se trata do
ensino de uma modalidade adquirida, que vem
juntar-se
(nao
contrapor-se imperativamente!) a outra, transmitida,

a moda-

lidade coloquial ou familiar.
Evidentemente muitas sio as falhas desse ensino, motivadas a maioria por uma concepgao distorcida da
gramgtica

nor-
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mativa enquanto fim em si
mesma. Ora, e. justo supor que
a ninguem aproveita um processo
de acumulação do fraber
gramatical,
tão falaz e duvidoso
quanto esvaziado de sentido.
Afinal, não
se pode ignorar o
pragmatismo que campeia por entre as
teorias lingilistica's,
responsável pela instauração do
fascinio
em torno de uma habilidade
que se torna prioritgria:
,-comuni- car.
Evitando-se o exagero de um lado, corre-se

muitas vezes
o risco de se incorrer num outro
excesso, qual seja, o de exagerar o papel instrumentalizador da
gramática escolar como
meio de se conhecer e aprender a
lingua natural. Mario Quintana, do alto de sua sensibilidade e
lucidez poetica, aponta
para esse aspecto num artigo "Do
Caderno H", valendo-se de uma expressiva imagem:
Nunca g demais repetir que
tuguas unicamente pela gramcitica aprenderopore tiio absurdo
como aprender a danar por
correspondgncia...
(Correio do Povo, 8 jun. 1980).
11

0.\t6pico refiarente ao ensino da
gramática não se esgota,
evidentemente, no plano de constatações
at aqui tragado. Definida a validade do ensino da
gramgtica, e preciso discutir
que gramática ensinar e como. Eis
aqui, neste ponto, o surgimento do terceiro grande tOpico
apontado como essencial na analise do tema em pauta: a
metodologia.
0 modelo de gramática escolar em

vigor hoje,

como

se'

procurou mostrar em capitulos
anteriores, desconsidera de maneira geral os niveis lirigUisticos
varigveis que o aluno apresenta, condena a maioria deles,
privilegia com exclusivirt"If IrSTPFA

errev,

AI

•
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dade 0 uso culto de
registro formal e .impõe normas,
de modo
coercitivo, para garantir o bom e
correto us,o da lingua,
t justamente a partir desse
modelo que serão apontados
alguns elementos, tendo em vista
uma mudança. Como ponto
inicial, hg que se resguardar o papel
da gramgtica normativa,
vefdadeiro marcO' referencial a guiar a
ordenação dos fatos da
lingua. Deve mudar, isto sim, a
concepção da norma, a ser entendida no seu sentido estritamente
linguistico, desvinculada
de criterios valorativos de
cunho subjetivo e arbitrgrio.
A proposta bgsica de um novo
modelo gramatical. visa, em
outras palavras, assegurar um espaço,
ao lado da norma culta,
para o registro de outros niveis
de lingua, manifestados
gualmente no comportamento dos falantes
da comunidade. 0 ideal, em termos lingUisticos, e
que 0 uso acolhido pela gramgtica escolar represente a media,
cientificamente comprovada, dos diversos usos
empregados em uma época e local deter\
minados.
EVidentemente a comprovação da referida media
deuso, com
base nas freqUencias observadas em cada
nivel, requer um e
xaustivo trabalho descritivo das
variedades de uma linga natural, seja na forma falada, seja na
escrita. Na prgtica poi
rem, 4 sabido quão dificil se torna a
exeqUibilidade de uma
tarefa de tal vulto e quão distante se esta
do conhecimento
efetivo e minucioso do universo representado
pelos subsistemas que compõem a lingua.
No momento, no Brasil,
desenvolve-se uma pesquisa

nessa

area, abrangendo a variedade culta
da lingua portuguesaemsua
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mpdalidade oral. Trata-se do Projeto
NURC,

ja mencionado

em

capitulos anteriores, que
representa um passo no caminho da
tão desejada busca de
cientificidade no tratamento da mataria
lingilistica. Todavia, esta e uma caminhada
ainda incipiente e
que, dada a extensão da jornada, não
leva a esperar para tão
logo os resultados pretendidos.

Seria preciso que,

desse projeto da norma culta, outros

surgissem

ao

lado

enfocando

a

norma lingUistica relativa aos demais
niveis de lingua.
A orientação descritiva defendida
serviria de base para
a existencia de uma gramgtica
normativa escoimada de normas
coercitivas e arbitrariamente estabelecidas.
Haveria, portanto, uma clara relação de precedencia
entre descrição e prescrição, garantia de uma gramgtica em
harmonia com o uso efetivo que da lingua fazem os
falantes de uma certa comunidade,
em determinada poca.
]
\Pelo que se viu at aqui, constata-se
ainda que a harm,
nia déve haver tanto entre a , gramgtica
escolar e a realidade
do uso \aingilistico, quanto entre a
concepgao de 1Tgua e a de
gramitIpca. Esta 51tima relação' traz como
decorrencia a ênfase
na multiplicidade da lingua —
entendida como um diassistema
que abarca a realidade diatOpica,
diastrgtica e diafgsica
(como denoMina Coseriu) — e, em conseqUencia, a
crnga de que
1
a gramgtica da lingua deva refletir essa
diversidade.
No capitulo referente

a

Gramática, constante do presente

trabalho, foram indicados tres principais tipos
de gramgtica,
correspondendo a teorias .e modelos diversos (Gramática
Tradicional, Estrutural e Transformacional).

Na analise a que

se
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procedeu ficou constatada a
existencia de falhas de organização e de conterldo, em menor ou
maior grau, nos tres tipos.
Esta referencia 4 feita com o intuito
de justificar a indicago de um provgvel modelo gramatical
misto que aproveite
canismos, procedimentos e conceitos,

julgados

me-

convenientes,

das diferentes gramgticas.
.•
Ao lado da teoria, do modelo
respectivo, ha
. que se ressaltar o item da abonagio, aspecto a
merecer revisão no atual
modelo de gramgtica normativa no ensino
escolar, onde predomina o vezo de privilegiar a norma
litergria em detrimento de
formas correntes empregadas na comunicação
cotidiana. A verdade 4 que a força dos cl'cissicos,
nacionais ou d'alem-mar,
marca indelevelmente as gramgticas
escolares da Lingua Portuguesa, fieis a uma tradição de fundas
raizes histOricas.
Tal fato pode ser ilustrado por meio

da

Gram'eitica

da

Ltinvua Portuguesa", de Celso Cunha, em um
se seu Ca itulos —
1 1,
"A o'rao e seus termoa". Entre os
autores qt,W a2, figuram,
f
trazidos yara abonação, um avulta como o
prefprido:
Machado
de Assis.'2 ele o escrtor
que, porn larga margem, aparece e
xemplificando os fatos da lingua, expressão tão

a

ffosto dos

gramgticos. Depois dele, mas com uma incidência
muito menor,
vem Jose de Alencar como o mais
citado. Jg entre os portugueses, Fernando Pessoa- 4 quem mais se
destaca.
.CELSO CUNHA (1972:633) deixa explicito, em
nota ao elenco de abreviaturas de autores usadas, o
criterio de que se
valeu para documentar os fatos
lingUisticos estudados.
Seguindo a pratica adotada pelo Adadamico
Marques Rabelo nas Antologias que organizou pa-
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a

raaFENAME, preferimos ater-nos
96o haUrida em autores falecidos. exemplifica Fugimos uma
86 vez aregra, para atestar umq
construção extremamente rara na lingua contemporanea
(...)
Por al se ve que a regra

4 a abonação feita

atraves

de

a

autores falecidos, um discutivel criterio que,
somado
preferencia por Machado de Assis, da bem a prova
do distanciamento.encontrado nas gramgticas escolares da
prgtica usual da
lingua contemporânea. 0 compromisso
primeiro dagramcitica normativa, tudo indica, e com á tradição do
bom uso do verngculo, ficando em plano secundgrio a
preocupação com o registro
das construçOes lingUisticas
predominantes no uso corrente.
Assim como hg estreita vinculagao
entre a
, tem de lingua

e

de gramgtica,

ideia

que se

4 mister que dentro do

verso da gramática haja coerencia na
concepção

que se

uniadota

como um todo. Desta forma, a revisão
que se imp6e visa a consubstanciar a norma do falar geral,
valendo-se sobretudo da
I
revisa e do jornal como veiculos
representativos, em
alta
escala, de tal norma comum.
\I
g necessgrio admitir que desmo entre
revistase
hg diferença quanto

a

natureza da informação e

a

jornais

forma como e

divulgada. Evidentemente o que importa destacar
nesse ambito
dos media ea variedade de lingua
empregada. Quanto a isso, o
padrão segue sendo a norma culta, porem sem
o grau de formalismo habitual do registro peculiar as
gramgticas escolare,
acostumadasaouso do livro como for11e abonadora
exclusiva.
A abonação, numa proposta de um

novo

modelo gramatical,

deve, portanto, estar condizente com a ideia
de um maior

li-
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beralismo . das concepOes
normativas, o que implica o aproveitamento de outras fontes,
oriundas dos meios ,de
comunicação

de massa.

Se, em termos ideais, a
gramgtica escolar deve
registrar
o uso lingUistico medio
em vigor na comunidade, ser
g preciso
bus"cr e comprovar objetivamente
tal uso onde ele se
encontra
de maneira mais evidente.
Afora esses

pressupostOs

de ordem geral, apontados

como
suportes de um novo modelo
gramatical, 4 preciso ter em conta
um referente bgsico sobre o
qual recaiam as observagaes
criticas e incidam as possíveis
proposigOes. Com este intuito,
foi selecionada a
"Grawitica da Lingua Portuguesa",
de Celso
'Cunha, editada pelo
Ministerio da Educação e Cultura.
A chancela de um Ministerio confere
0 . cunho oficial em
termos de
recomendagão da gramgtica, o que
assegura um dado objetivo a
presidir o critrio de seleção.
Ela servira, pois, como
paradigma, no presente capitulo.
0 eilfoque morfo-sintgtico
da gramgticadeelso
Cunha, de
certa fOrma jg consagrado em
gramáticas tradiCionais, representa um avanço na area dos
estudos gramaticais, ao ensejar
uma visão integrada dos
planos ou niveis de lingua. A
antiga
e viciada prática de
compartimentar a gramática para
posterior
anglise e classificação cede lugar a
um tratamento mais consentâneo com as atuais perspectivas
lingUisticas, donde o relativo sucesso da posição
sistemica que ve na 1,Ingua um fen6meno complexo e
globalizante.
Essa mudança de rumo não se dg,
no entanto, de. forma to-
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tal, absoluta; ao
contrgrio, a Integração dos
planos constituintes da gramgtica em
apreço revela-se parcial,
incompleta.
A simples leitura do
sumario permite, de plano, a
constatação
de que o referido enfoque
morfo-sintgtico limita-se as classes gramaticais, permanecendo
como itens isolados
aqueles que
tratam da classe, estrutura,
formação e significagdo dos vocabuZos e da oravdo e seus
termos.
Alem disso, e mister que se
saliente a ausencia da semintica, como criterio substancial a
presidir a analise edescrição do fato lingilisticb. Essa
e, a propOsito, uma
omissão
caracteristica das atuais gramgticas
escolares que, quando
muito, contemplam a semântica como
mero apendicee,assim mesmo, ligada a questOes de
estilo, nogOes de versificação,
figuras de sintaxe e outros itens
do genero. Nem de longe ela
e
pensada enquanto componente
gramatical bgsico que, ao lado da
sintaxe, e com base na
fonologia, integra o todo constitutivo
.4
da gramgtica.

A\delimitagio de fronteiras dos planos
da gramgtica não
e, na verdade, tarefa
simples; dada a prOpria natureza da
materia. WALMTRIO MACEDO
(1976:27), ao tentar definir os
limites entre morfologia e
sintaxe, chega a afirmar que em
muitos
casos as blarreiras são
inexistentes. Diz

mais:

Costumam as Gram'citicas
situaroestudo das
flex5es no campo da morfologia.
No entanto, a
sua realizaçdo s6 existe na
sintaxe.

Em tudo isso, o que se
sente g a unidade
essencial do aspecto
gramaticaZ. 0 fato gramatical g um todo e, por
isso mesmo,
g dificil
fixar os domínios das
chamadas partes da Oramatica, em face de serem pouco
claros os respectivos limites (Ibidem:27).

f
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No

sO entre a morfologia e a
sintaxe que os

extremos

se diluem; entre a sintaxe e a
semantica o mesmo fato ocorre.
0 ponto comum de ocorrencia das
relag6es que se estabelecem
nos enunciados da lingua (interna e
externamente), nos dois
casos, 4 a sintaxe, t justamente a partir
do modo de

organi-

zação das construg6es sintgticas que
decorre uma significação,
Por ser a lingua um conjunto de
relavaes,
tudo na lingua g sintatico e toda vez
que uma
rela9ao produzir um significado, isto g
sintiitico-semantico. Dai a importancia de uma interpreta9ao que nao focalize em separado planos que se completam. (PEREIRA,
1980:47)
•
A proposição do eixo
sintgtico-semantico, como criterio
bgsico a figurar em um novo modelo de
teoria gramatical, avulta como preferencial no curso da
presente reflexo.
Jg em 1977, por ocasião do II
Congresso
de Portugues, em So Paulo,
defendia-se a

de

Professores

interpretação sin-

tgtico-semantica, como criterio para o estudo da
morfologia e
da sintaxe, em mesa-redonda sobre
"A gramcitica e o aprimoramento\do ensino de portuguisu. Entre as
raz6es - apontadas para
tal escolha, estava a preocupação
com a - diversidade de crite-

rios na nomenclatura, nos conceitos e
nas conclus6es da

gra-

mgtica tradicional, o que tem
desorientado alunos e professopea e levado muitos destes iiltimos
a evitar um confronto direto com a realidade lingKistica
retratada com tanta discre,.
pancia na gram'citica que se propuseram
seguir como roteiro de
aula (SALLES, 1980:36).

Todas essas considerag6es feitas acerca

da

organização

estrutural da gramgtica em diferentes
planos ou níveis decor-
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rem da análise do modelo
em pauta, ou seja,
Lingua Portuguesa", de Celso
Cunha.
Assim como se fez o registro

da

"Grawitica da

omissão

nesse

modelo
de uma parte — a semântica —
far -se -g referencia ao acrescimo
de outra — as no96es hist6ricas.
Esta e uma inclusão que pa---rece de extrema validade como
informação de cargter diditico
e que sistematicamente tem estado
ausente das gramáticas escolares, centradas na visão sincrOnica
da lingua.
No livre curso que se estg dando
as reflexões

sugeridas

pela Gramgtica em exame, um aspecto em
especial merecerg de talhamento critico — o da segmentagio das
unidades significativas constituintes de um enunciado
gramatical. Essa parte 4
importante, pois envolve conceitos cuja
precisa definição e
correspondente delimitação são
fundamentais no estabelecimento de uma linha teOrica.
CELSO CUNHA (Ibidem:87) apresenta, a

propOsito de

tais

unidades, a sua seqUencia,hierarquizada:
(FRASE
SINTAGMA
VOCÁBULOS

I

MORFEMASI

Como todos esses termos são
operacionais,

4 fundamental

assegurar sua especificidade atraves de uma
definição compro.metida, basicamente, com o
rigor e a coerencia.

. A

primeira vista, hg termos, at

certo ponto,

inconci-

liaveis, pois pertencentes a niveis
distintos. Enquanto frase
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e vocibulo so
nog6es correntes na
tradição gramatical, sintagma e morfema
aproximam-se de uma
perspectiva lingüistica
mais recente,
contribuig6es que são da
nomenclatura francesa
e americana,
respectivameflte.
Para que se possa fazer
uma apreciação mais
detidaecriteriosa dos termos
constantes na mencionada
serie, e conveniente que se destaque cada
um deles em
particular.
o que
ser g feito a seguir:

n

a) Morfema - Vem
definido como unidade
minima de significação, aquela que não pode
ser subdividida em
Unidades significativas menores
(Ibidem:88). A amplitude
dadefinigão permite que ao termo sejam
atribuidos sentidos
diferentes, havendo variação
principalmente entre os
linguistas americanos
e franceses.
Para Bloomfield, o
morfema
significado que não

4

a forma

minima

dotada

de

comporta

semelhança fonetico-semantica
com nenhuma outra.
De modo geral, os
lingUistas americanos utiliiam o termo morfema
com o sentido de monema
(quer gramatical, quer lexical) da
terminologia de A. Martinet.
Para este autor, morfema
tem uma acepção bem mais
restrita, compreendendo apenas monemas
gramaticais (desinencias verbais,
afixos, etc.) em Oposição
aos lexemas.

Como se ve, Martinet
pretendia reagir contra a
extensão
do morfema e para
isso introduz o monema,
termo, no entanto,

de igual extensão:
tanto pode ser uma
palavra simples, um radical, um afixo, uma
desinjncia (DUBOIS et alii,
1978:417). A
verdade 4 que este termo
não teve dceitagão
entre os lingUis-

.

-110

tap, que a ele preferem
morfema, ou então, sintagma,
para indicar aunidade significativa
elementar dota0a de uma forma e de
um sentido. Não se v,
pois,pertinencia na inclusão de mais um
termo, at; certo ponto redundante,
na jg,baita,nte
conflagrada
area da terminologia
gramatical.
I

Celso Cunha aponta as diferenças
entre

os morfemas,

grupando-os em duas ordens: (1) morfemas de
formas presas
e
deformas no -presas ou livres (os
vocgbulosl- e (2) morfemas
com significagao externa
(morfemas lexicais), que pertencem
aos inventgrios aberto, de
numero ilimitado, e morfemas com
significação iliiterna (morfemas
gramaticais),
que pertencem
aos inventgrios fechados, de
nGmero limitado na lingua (Ibidem:8P).
No "Dicioncfrio das Ciancias da
Linguagem", de DUCROT e
1 '
TODOROV (1974:246-7), discute-se a
divergência entre o lado
f§nico e o lado.semãntico do
.
t
morfema, jg que ele deve ser simttaneamente um elemento material. - um
,
segundo segmento da
,
/
caia falada ] e o suporte de uma
I
i li
signifag¡io (Ibidem:246).
coli: base na dificuldade que tal
caracteristica acarreta pa- •
,
ra a determinação dos morfemas
que se opera uma mudança na

r

sua terminologia entre
lingUistas americanos; donde a redefinição deynorfema cpmo classe de
morfes.
4

0 novo terMo morfe, ausente das
gram5tica modernas . si.tua -se no mesmo nivel de fone,
assim como alomorife estg'para
alofone e morfema para fonema; cada um
deles bonstituIndo,
respectivamente, unidades de primeira e
segunda articulação.
Na distinção entre morfe e
morfema,

pode ser feita

uma

analogia com outro par tornado famoso por
Saussure:

forma

e

substincia. 0 morfema, enquanto substincia, realiza-se
grgfica ou fonicamente atraves dos morfes. Os
morfes são

os cons-

tituintes imediatos isolgveis como segmento no enunciado;
são,
assim, os representantes do morfema. A faculdade de um
morfe-

,-

ma iinico ser realizado por vários morfes denomina-se

alomor-

fia; os alomorfes seriam as diversas representagOes

segmen-

tais do mesmo morfema (DUBOIS et alii, 1978:420).
A inclusão destes termos tecnicos conferiria

rigor

e

precisão as gramgtic4s, sendo de todo recomendgvel:
fone / alofone / fonema
morfe/alomorfe/morfema

h) VodibUlos — Mesmo reconhecendo a,inexistencia

de

um

criterio que caracterize de modo SatisfatOrioestetermo, Cel-.
sõ Cunha propOe.uma definição de caráter
didgtico:
rviy 01,'"

'

(.:.) vociibulo g a menor unidade significativa aut5noma da frasci constituida por um
ou mais morfemas, aseociados segundo uma ordem
pr6pria da lingua (Ibidem:89).

Como unidade linelistica, vocibulo comporta

dois niveis

de hi*arqui4: 4 inferior, como constituinte da frase,

e su-

perior, por comportar- unidades mínimas, como o morfema. A
rigor, vocibul9 e morfema não se distinguem

de

todo,

confundir-se 4 0 prOprio Celso Cunha, ao tratar do

podendo

morfema de

forma livre, faz a aproximação desse tipo de morfema com
Cibulo, destacando que

•em sua absoluta maioria

são formas presas, isto g, formas que .96 aparecem

os

VO-

morfemas
ligadas

a
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outras para oonatituir
voclbulos, ao invgs de formar
los por si sO
(Ibidem:88).

vocgbu-

Em termos de amplitude, da
forma como aparecem
delimitados, pode-se estabelecer a
diferença entre .os dois
9,
termos,.
atraves da se0inte premissa: todo
vocibulo e também
.

, (por exemplo, -ismo,
-ndo).

,

um

4

morfemas; mas nem todo

morfema

constitui

um

ou

vocibulo

Celso Cunha prop6e'ainda uma
distinção terminolOgica entre vocibulo e palavra,
revelando influencia de
Mattoso Camara Jr, Aqui tambem a
diferença se p6e em termos ae
extensão;
vocibulo seria o termo abrangente,
comportando tanto vocgbulos lexicais (as palavras),
como vocabulos
gramaticais.
A
classificação decorre, naturalmente,
do tipo de morfema que
Integra o vocgbulo. Na frase
-exemplo apresentada pelo gramatico — 0 trabaiho
constante vence tudo - sio
vocábulos
lexicaI
(ou palavras) trabalho,
constante, vence; são vocgbulos
gr4inaticais O
tudo.

.

-Parece estanho um tal criteria
L
que dIstingue entre pa..
,
_
lavra e vocibulo gramatical ,
apesar de toda a simpatia
mani,
.
1
.
, festada por MATTOSO
CÂMARA JR. (1981) em seu
Diciongrio:.
(...) Do ponto de vista da
significagdo,
os vocabulos podem ser
lexicais, ou palavras
que encerram um semantema, e
gramaticais, se
silo meramente morfemas
(Ibidem:242).
Alem de não simplificar a
descrição gramatical, uma tal
conceituagão de vocabulo recorre a
outros termos - como palavra
morfema - reforçando o ciclo de
recorrencia que em nada
auxilia na precisão
terminolOgica.
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Ao decidir incluir o
vocibulo entre .as unidades
significativas que comp6em sua
seqUencia hierarquizada, Celso
Cunha
não elimina, como pode
parecer, a palavra, termo que,
dada sua
falta de rigor, tem sido
preterido pelos lingüistas. Não
consegue assim sl desfazer dessa
unidade empírica da teoria gra.,
matical tradicional, apesar de
toda a dificuldade que hg
em
defini-la adequadamente.
COSERIU (1980:105) situa uma
dessas dificuldades no fato
de se confundir (ou ngo
distinguir) entre linguagem
primaria
e metalinguagem. Segund0 ele
e impossivel definir
palavra na
linguagem primaria e, ao mesmo
tempo, na metalinguagem, porque nesta altima todo e
qualquer segmento de uma palavra
pode
tornar-se palavra.

Se, por exemplo, acerca

amarelo, pode um interlocutordealgo digo que g
corrigir-me juntando apenas

—lio, isto g, tratando o
como uma palavra da mesma natureza
que

lo.

0 que deve ficar de toda essa
caracterização de

eufixo

amare-

vQcibu-

10, 4cluindo-se as redundâncias
e inconveniencias, '4 seu carater de amplitude, maior que o
morfema, e

sua natureza como

agrupamento de morfemas. Ao se
examinar o termo seguinte — o
sintagma — necessariamente será
preciso retomar o vocabulo,
\
al sim definindo-se a relação
entre os dois.
c) Sintagma — Este, assim como o
morfema, e um termo tecl
nico, sO que de influencia da
nomenclatura francesa. SAUSSURE
(1974:142) o define ao apresentar a
noção de relagOes (sintagm&ticas) entre os termos
linellsticos: e a combinação realizada na cadeia da fala de duas ou
mais unidades consecuti-

.
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vas. Por exemplo: re
-ler; contra todos; a vide
humana; Deus

bom; se fizer bom tempo,
sairemos

etc.

A primeira constatação que se
faz, a partir do exame do
conceito de sintagma, e que ele
recobre outros conceitos —como vocibulo elfrase —
valendo-se da recursividade prOpria
das
onceituaçaes gerais, abrangentes.
Celso Cunha mesmo destaca
essa condiggo,apOs definir o
termo COMO uma unidade
lingKistica dotada de significago,
geralmente con&titui7.4a de duas
outras unidades significativas
menores, sendo uma de ocorr'éncia obrigat6ria (leterptinado) e a
outra, facultativa
(deter minante) (Ibidem:87). Diz ele a
seguir — Nesse sentido,
a
maior parte do's vocbulos podem
ser considerados sintagmas
(...) Da mesma maneira, uma frase e
um sintagma: o sujeito 6
.
o determinado e o
predicado, o determinante
(Ibidem:87).
A relação do sintagma,
termo

tecnico,

denotador

de

uma

perspectiva lingilistica, com termos
ajustados a uma orientago tradicional (vocgbulo e
frase) dificulta sem dilvidaocri\
teri‘o de garantir a especificidade e a
esfera conceitual prO-'
pria\dos const.iT tuintes de um
prefe, determinado enunciado,
rivell pois, Ad termo
vocibulo preferir sintagma, definindo-o

r

como uma combinagio de morfemas, em
sentido amplo. Quanto
relação \do sintagma com a frase,
termo este que sera

a

particu-

larizado a seguir, pode-se adiantar a
necessidade de manutenggo de ambos, jg que o conceito
de sintagma e de
complexidade
varigvel, no correspondendo apenas
frase. Aqui tambem
q.!
possivel formular uma premissa em
termos de amplitude:
Toda

a

frase i um sintagma, mas nem todo
sintagma g uma frase.
Na gramgtica gerativa,
distinguem-se

diversos tipos

de
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sintagma na frase, os quais recebem denominação correspondente ao nilcleo constituinte. Este qualificativo que e acrescido
ao sintagma, segundo DUBOIS et alii (1978:558),

define

sua

categoria gramatical. Assim, hg sintagmas nominais (SN), sintagmas verbais (SV), sintagmas adjetivais ou
tivos (SA), siptagmas adverbiais (SAdv),

sintagmas adje-

sintagmas

preposi-

cionais (Sprep).
CELSO LUFT (1980:166), em artigo onde examina

a

nomen-

clatura gramatical brasileira e aponta sugestOes, ao acentuar
a importgncia iundamentaf -do termo, lembra a conveniencia
um outro tipo de sintagma — o

de

sintagma do predicado (Spred),

jg que o sintagma verbal, como constituinte imediato da
se, não abrange o predicado inteiro.

fra-

Para Luft, o termo sin-

tagma g tao indispensavel na Sintaxe como morfema na Morfologia e fonema ,na Fonologia.

- (1) Frase — Esta e a maior unidade da descrigão
cal\apresentada pelas Gramgticas Modernas.

gramati-

Sua definição

presimta problemas semelhantes aos encontrados

pelos

a-

outros

termos, sendo grande a diversidade de acepOes que lhe conferem lingUistas

gramáticos.

CelFo Cunha, cuja Gramática tem servido como

modelo

de

analise a partir do qual se fazem as proposig6es, entende por

frase a enunciagao de sentido completo, a verdadeira
da fala (Ibidem:135).

Esta e, inegavelmente,

uma

unidade

definição

bastante familiar aqueles que manuseiam as gramgticas escolares; não atende, no entanto, aos

precisão.

criterios

lingilibticos

de
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alegada unidade de
sentido ou sentido
completo que costumam atribuir
frase sio expressaes
vagas, ambíguas que não
'chegam sequer a
delimitg-la. Para DUBOIS et
alii (1978
:292) o mesmo conteado
poderá ser expresso numa
frase (En-

a

quanto leio, mamãe costura) ou
em duas (Leio. Mamie
costura).

Fala-se de sentido completo
exatamente porque a frase g
pleta.
Por outro lado, relacionar
frase

a

fala

4

com-

.discutivel,

lingUisticamente. A tendencia atual,
contrariando a SAUSSURE
(1974:144) (A frase g d tipo por
excerdncia de sintagma. Mas
eia pertence d fala e
nao
lingua), & considerar a frase
unidade da lfngua e o
enunciado, este sim,

a

exemplo

de

fala,

produzido diretamente pelo
falante. A ideia, ampliada
por
Chomsky, 4 ainda fazer uma
aproximação desses termos com
competincia e desempenho,
respectivamente.
- 0 problema que se
cria

4

que o termo enunciado,
segmento
da\oadeia falala, situa-se
em um nivel prg-teOrico,

como

a-

fira Lyons. t !uma noção
mais primitiva que a
frase,
representa os dados 'ainda não
analisados ci-entificamente. A
delimitação do enuntiado,
apesar de seu comprimento
indeterminado, e percebida, de
acordo com a lingUistica
estrutural,
atraves de marcas formais:
retomada da palavra por um
falante
ap6s um siig'ncio durável ou
interrupgao por parte de um
outro
falante (...) (DUBOIS et alii,
1978:219).
A propOsito dessa
tentativa fluida de delimitar o
termo, seria oportuno
considerar o que observa LYONS
(1979:179):
Silin'cio e outros termos usados
para caracterizar e delimitar
enunciados, devemos en-
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tend d-los
coma tolerncia
encaramos a fala cotidiana costumeira com que
mio-cientifica. Alem disso, nFro devemos
imaginar que exista necessariamente um alto grau de
entre enunciados e
correspondg:ncia
frases, ou mesmo
entre
enunciados e unidades
gramaticaié
de
tipo particular.
qualquer
Mesmo reconhecendo não
ser sempre direta essa
correspon. d'acia entre enunciado e frase, ao que
parece o uso normal
dos lingUistas prefere
considerar o enunciado como
um todo
formado de uma ou mais
frases. Aqui, no ambit&
deste , capitulo, o enunciado foi
trazido 7i tona não para
incorporar-se
discutida seqüencia de uniaades
significativas, mas para servir como confronto
ao termo frase, na
discutida relação lingua e fala.

a

Distinguida 4 frase do
enunciado, e preciso agora
defini-la de forma que
satisfaça as exigencias
bgsicasdeuma conceituagão precisa. MATTOSO
CÂMARA JR. (1981:122)
aproxima-se
bastante dessa expectativa
ao apresentar a frase
\
sob dupla 6tica: (1) enquanto
unidade comunicativa, por
;
ter um prop6sito
definich? e ser suff,ciente
para defini-lo, e (2)
enquanto unidade lingUistica d?
plano signi,ficante, que
se caracteriza por
uma entoapao, que lhe
assinala nitidamente o
comego e o fim.
Quanto
distinção que a atual
nomenclatura
faz entre
frase e oraqio (esta
Gltima de estrutura dual —
composta de
sujeito e predicado), convem
lembrar, como o faz LUFT
(1980:
.165), a econSmica
solugdo na gramtica
inglesa, onde sentence
Io termo exclusivo nessa
area: ora9jio, período
ou frase em
garal). 0 correspondente
vernciculo sentença não 'il
aconselhavel, poi§ habitualmente
tem outros
significados. A verdadeira
tradugdo de sentença 5
frase.
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assim, com a frase,
entendida como unidade
descritiva
maior que coincide
unilateralmente com sintagma,
encerra-se,
na proposta de
Celso Cunha e da maioria
dos gramgticos,
apossibilidade de analise da
comunicação verbal.
justamente neste ponto que
incide a proposição que ora
sera. desenvolvida e
,...que diz respeito
incluso de mais um termo
entre os constituintes da descrição
lingUistica — o texto.

a

e) Texto — O
detalhamento deste termo
requer um cuidado
especial, tal e a
relevância que ele ocupa
no dominio cientifico de especulação
liniUistica. A rigor não
implica sua inclusão um mero
acrescimo
nomenclatura gramatical
vigente, e
sim uma nova
postura frente a lingua
do ponto de vista da
sua
estruturação e das suas
condiOes de produção.

a

Na verdade, o texto
jg aparece sugerido
como nível hiergrquico maximo'na
"Moderna Gramática
Brasileira", de CELSO
LUFT .(1976:10), i
que intui dessa forma
a necessidade de se
estender a tradicional
analise, restrita ao nivel
da frase. A
segmer,itação das unidades
lingUisticas seria feita então
apartir do texto,
definido pelo gramgtico
como uma frase
ampliada
— uma extensa
frase, feita da
coordenavilo e subordinapcio
de
frases parciais.
Percebe-se na definição a
nfase ao papel da
frase, como referente
bgsico, e ao criterio de
extensão, aleM
do aspecto
••
,eclusivamente linguistico
atribuido ao texto.
Quanto
significagao dessa frase
ampliada, depreende-se,
sera dada pela soma
da significação das
frases parciais que
a
Integram. Um entendimento
de texto visto por
essa Otica sem
duvida.simplifica e
reduz o enfoque de
analise, não sendo aconselhgvel.

a
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1

A delimitagão
do texto e a
especificação da sua natureza
constituem problemas
centrais que se colocam
ao teclrico na
hora de decidir o
enfoque de abordagem
predominante na anglise do conceito. Hg
quem opte, por
exemplo, por uma
perspectiva de abrangirlcia
ampla, como e o caso da
Semiotica (Greimas
e_(risteva, entre outros), o que
não deixa de
constituir um
risco, devido ao estado
incipiente em que se
encontram
as
formalizagaes nesse nivel
transfrasal.

Com efeitb, a
complexidade da nova unidade
lingUistica,
apontada como indispensgvel
em uma anglise que
qe pretenda
completa, representa um desafio
ainda maior do que
aquele ji
encontrado quando da definição
dos demais termos
componentes
da serie gramatical
hierarquizada. A antiga questão
da circularidade das definiOes
volta, por exemplo,
aqui, ao se tentar distinguir a
frase do texto. DUCROT
& TODOROV
(1974:
351) referem-se a
isso:

0 texto pode coincidir
com uma frase tal
domo com um livro inteiro;
define-se
pela sua autonOmia e pelo seu fechamento

r...); constitui
um sistema que não
deve ser identificado
com o
sistema lingFastico, masdeve ser considerado
em relação com ele:
relação ao
contigUidade e de semelhança. mesmo tempo de
A definigão de
texto por meio de traços
referentes
autonomia e fechamento
constitui um uso com alguma
tradição que
não resolve, contudo, o
problema da especificidade
do termo.
A frase, por exemplo,
tambem costuma ser
definida como unidade au-ten-1=a e, por ser
uma unidade
comunicativa, ajusta-se a
ela awcaracteristica
de fechamento. Ao se
afirmar que o texto
e um sistema que
não corresponde
diretamente ao sistema lin-

a
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gUlstico, apesar de.estar
em relação com ele,
al sim iniciase o processo de
delimitar as fronteiras
naturais do texto,
texto este que tanto pode
ser lingigstico, como
semiatico, no
que se refere
natureza.

a

Nos limites deste trabalho,
importa definir texto levando-se em Conta o carter
lingUistico de sua
manifestação, bem
como as condig6es
extralingUisticas existentes e que
determinam tal produto.
por essa razão que Uma
definição como a
que segue satisfaz no
momento: texto i uma unidade

r

significativa complexa, de natureza não
apenas lingigstica mas comunicacional, na qual intervim
elementos contextuais em
sentido
amplo.
Isto significa que o
texto
manifestação

4

enquanto

lingUistico, isto

Signos (orais ou escritos), jg
'situação de produção

4,

produto,

expressa -se

enquanto

enquanto

por meio

processo,

de

enquanto

extralingUistico ou comunicacional.

A definição que SCliMIDT
(1978) apresenta

para o texto,
inroduzindo o conceito de
textualidade, aproxima-se da Con-

cepção defendida neste
trabalho. A textualidade vem
a ser a
estrutura scicio -comunicativa,
ou seja, uma dupla
estrutura a
ser abordada tanto sob o
aspecto lingKistico, como sob
o aspecto social (Ibidem:164).
Os textos (produtos),
segundo oAutor, funcionam como a
realização lingUistica da
textualidade
(processo) e g a partir deste
critgrio que o termo deve
ser
analisado; não apenas como
fenOmeno meramente
lingUistico.
Es

entendimento do. texto a partir de
uma visão lingUlstica mais ampla, dentro
de uma perspectiva
comunicacional,
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encontra cada vez
mais adeptos.
FONSECA & •FONSECA
(1977), por
exemplo,
prop6em-5e analisar o
texto, suPerando
a noção corrente
didaticamente (conjunto de
enunciados
Para isso
lingilisticos).
escolhem o caminho da
pragmatica, concebendo o
to, enquanto
texintegrado num
comportamento, como um
momento de
_um procesao
ininterrupto e global de
comunica o e de
rac960 (
inteIbidem:117). Para que tal
analise se
operacionalize
torna-se preciso o uso
de uma
metalinguagem que de
contas
justamente, não apenas do
enunciado
lingülstico, mas do todo
da atuação que
com aqueZd
perfaz o acto
comunicativo. Essa
metalinguagem 4 denominada
pelos autores de
(Ibidem:115).
netacomunicagao
Nota-se uma
aproximação acentuada
nas ultimas
concepg6es
examinadas — a de
Schmidt e a de
Fonseca & Fonsecá —
muito
embora as
proposig5es encaminhem
para areas
setorizadas bem
distintas. A primeira
parte de uma
teoria lingbistica
ta4 para a
oriencomunicação para chegar
proposta de um
de geração de
modelo
textos. A segunda
\
1
concepção igualmente
.
parte de
uma lingülstica
da comunicação,
mas
,
destina-se ao ensino
de
linguas, no caso, o
portugues; ensino esse
que encontra
sentido na
exploração do texto.

a

Ao s4 pretender
examinar o texto, de
inicio teoricamente, enquanto
possibilidade de trabalho
na area da
LingUistica, não se pode
omitir a perspectiva
da analise
do discurso.
Deste ponto de vista
a relação com o
texto Ir g variar,
dep-endendo da linha
teOrica assumida pelo
estudioso
E assim que
EDWARD LOPES
(1978:6) situa o
texto como espaço
tOpico da semiose,
distinguindo-o do discurso
pelo traço

realizado/vir-
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tual: o discurso
como o espaço das
semioses virtuais e o
to, em
conseqirencia, espago da
semiose ‘realizada. De
um
segundo o Autor, a
ordem da competincia
(o querer
dizer)
outro, a performance (um
dizer) : o texto diz
aquilo que o
curso quer dizer e,
assim fazendo,
completa a obra
(Ibide
Não g essa, no
entanto, a relação que
ENI ORLANDI
(1
faz dos dois
termos:
(,..) texto e discurii)
se equivalem,
tretanto em niveis
conceptuais diferen
discurso
conceito te6rico e
texto g conceito
metodol6gic
analitico (Ibidem:9).
Isto significa que o
discurso pode figurar
como o p
de vista pelo
qual serg olhado o
texto; dai o nivel
metod
gico. No momento em
que o texto for
examinado sob outro ân
lo ou aspecto, al
sim texto e discurso
irão se opor. Eni
landi da como exemplo
desse Ultimo caso a
gramitica de tex
Segundo

MICHEL CHAROLLES
(1978:8), a respeito do
ref
rido exemplo, as
gramgticas de texto
ultrapassam o simpl
gmito do texto para
aboirdar o plano do
\
discurso (do texto
situagão). Isto se dg em
v,irtude da
¡nterferencia de parâm
tros pragmgticos
envolvendo os
participantes do ato de
com
nicação textual.
0\que importa fixar,
apOs o exame das
diferentes perspectivas pelas quais pode
ser visto o texto,
4 que ele se encontra situado e isto
deve ser
considerado quando da sua
analise, para que não se
percam marcas
significativas que convem
desvelar. Como dizem
FONSECA & FONSECA
(1977:54), o estudo do
texto
o estudo da
.
especificidade dos discursos
em articula9a0 com as situa9Jes
que os suscitam.
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At g aqui se
teceram considerag5es
criticas a respeito da
ampliagio do nivel de
anglise, incluindo-se o
texto como unidade lingUistica
superior. A fundamentação
teOrica do conceito e suas
inter-relaçOes com outros
termos constituiram
a
Preocupação inicial; ficam
ainda muitos outros
aspectos a seem desenvolvidos,
tamanha e a relevância
que um tal estudo
representa no dominio da
linguagem.
É assim que com o
.
texto conclui-se
(ou—inicia-se?)acomposição das unidades da
descrição lingilistica
que devem constar das gramgticas
escola.i,es. No outro
extremo, seguindo um
,
criterio hiergrquico,
figura o morfema como
unidade minima,
de nivel inferior.
Entre os dois termos,
em nivel
intermedigrio, aparecem o
sintagma e a frase,
fechando-se a sgrie assim:

bentro de uma concepgão
lingUistica rigorosa, a
frase
ngo teria lugar
nessa serie; isto
porquel"trata-se, antes de
tudo, de um
conceito tradicional,
em contraste com
os demais
que se apresentam
como tecnicos. Alem
disso, a frase,
jg se
VIU, pode ser
recoberta pelo texto, uma
vez que os dois
termos, em certos
casos, coincidem e o
texto 4, sem duvida,
o de
maior amplitude.
Hg

no entanto, raz6es
de ordem didgtica
que aconselham
a manutenção da
frase como
Constituinte imediato da
comunicação verbal, no
âmbito da gramgtica
escolar. Afinal, g preciso

f
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atentar para a
realidade do estggio
atual dos estudos
com relação aos dois
termos em foco. A
frase, desde a
gramgtica estrutural, e na
gramgtica
transformacional ainda com
mais intensidade, vem sendo
submetida a
formalizagOes oriundas de
diferentes modelos, sem
falar na força do
uso que consagra
tal
•- termo como unidade por
excelencia de anglise.
0 texto,porsua
vez, encontra-se
numa fase ainda
incipiente de
investigagão,
não se vislumbram
com suficiente
clareza os caminhos
se trabalhar
para
cientificamente com ele,
levando-se em
conta
seus diferentes
níveis, suas marcas
formais e seu alcance
pe,
dagOgico:.
Fica então a
proposta, mantendo-se a
frase, para evitar
uma distãncia
tão grande entre
o sintagma e o
texto, dificil
de ser o
peracionalizada, e a
crescentando-se o, texto,
intuido
como perspectiva
futurosa a qual se
pretendeu prestar
adesão.
Com esta altima
Proposição — a
respeito do texto e
de
toda 'a seqüencia
de unidade
descritivas — encerra-se
o presente 'papitulo. t
hora talvez de
reafirmar a Intenção
que o
norteou e de
recuperar as demáis
sugestOes j5
apresentadas.
A ideia de
propor possiveis
mudanças ao modelo
gramjatical vigente
surgiu da an51ise
de gramiiticas
escolares, al:Zs
serem consideradas
as circunstancias
de ordem
lingülstica e
ideolOgica intervenientes
na sua
configuragão.
Antes de mais nada,
uma nova
Grarmiticadeve caracterizarse por uma
concepção lingUistica
que a torne um
modelo descritivo fiel a
realidade da.lingua em
suas diversas
modalidades,
niveis e registros,
e não apenas o
modelo de um uso
exclusivo
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— o uso culto
formal,

preciso mudar,
então, o tradicional
conceito de norma,
entendido como preceito,
baseado em criterios subjetivos e
arbitrgrios. Por norma hg
que se entender o
..
quermal--numa---1-2.nE4dada,
considerando-se as
variantes
r egknAis e
sociais_e_a situagão d
e_cqmpnicag_42_slie se
faz
presente para os falantes. Em
termos ideais,
pode-se pensar
num projeto de
pesquisa que de conta da
descrição da lingua
natural em toda sua
multiplicidade e a partir do
qual se buscariam osdados
necessgr'ios para
determinar a media dos
usos
efetivamente
comprovadosnumacomunidade, emdeterminada
poca.
De imediato o que
importa e" eliminar o
rang() do autoritarismo e o espirito
elitista, de intenção
discriminadora, que
revelam as marcas
ideolOgicas da gramgtica
escolar vigente.
Nesse sentido e que se
indica o
aproveitamento de outras fontes de abonação — como
revistas e jornais —
mais prOximas do
USO lingiiistico
comum, no lugar da
predominante exemplificação da norma
litergria haurida nos
bons esoritores da
lingua.
Quanto

a

organização estrutural
desse modelo
descritivo,
sugere-se, ao inves da
clgssica tripartigão
representada pelo
triingulo, um enfoque que
considere, como plano
superior, um
eixo
sintgtico-semantico, amplo,
integrador, e um componente
fonolOgip, situado como
plano de base para o
referido eixo.
As Considerag5es
criticas finais ficam
por conta de uma
revisão metalingiiistica,
envolvendo os conceitos
bgsicos da
anglise gramatical, e
culminam com a proposta
de uma nova seqUencia de unidades
descritivas significativas
para a Gramgtica"aa Lingua
Portugues'a.

7 - CONCLUSÕES

Este trabalho se propOs

uma

leitura critica da

Gramstica da Lingua Portuguesa de um
ponto de vista lingUistico-ideolOgico. A delimitação do angulo de
abordagem determinou uma reflexão orientada em duplo
sentido:
(1) levantamento de
aspectos pertinentes
teoria gramatical que
fUndamenta o modelo de gramgtica normativa vigente
e (2) exame das marcas
ideolOgicas presentes na codificação
inerente.
Gramitical
Escolar.

a

a

0 ponto de partida foi a
retomada
linOisticos básicos indispensgveis
,

a

de

certos

conceitos

analise pretendida. De-

finida a metalinguagem critica,
passou-se

a

discussão da Gra-

mgtica, examinando-a, num primeiro
momento, em sentido amplo.
FOi então possivel constatar
que apesar da diversidade
de a_
cepgaes, fases e tipos hg tragos
comuns definidores do
conceito (como sistema, regra,
descrição), permitindo sua identificação
0 passo seguinte foi a
revisão do conceito de norma,
t50
comprometido com injung6es de ordem nãolingilistica e critgrios aprioristicos. 2 prOprio da
natureza da gramgtica normativa tradicional a fixação de
normas que orientem os cuidados
prescritivos com a lingua. E preciso,
porem, resgatar o sentido lingülstico que deve
nortear essa prescrição,
ajustan[126]
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, do-a a criterios

objetivos, submetidos ao rigor de um metodo

e a tecnicas cientificas que auxiliem na sua determinação.
Eugenio Coseriu foi o lingUista

que

mais

influenciou

nessa fundamentação teerica do conceito de norma s

ao distin-

guir com clareza, em sua

o

tripartigão consagrada,

—
(amplo, virtual), a norma (limitação

das

sistema

possibilidades

do

sistema, impositiva) e o falar. (atos lingUisticos efetivamente produzidos). Em torno dessa concepção, outras foram trazidas para confronto, quer de autores estrangeiros
Herculano de Carvalho, Denise Frangois, Rona)

(Hjelmslev,

quer de nacio-

nais (Ataliba Castilho, Aryon Rodrigues, Mattoso Camara Jr.).
A constatação a que se chegou, apes o exame do conceito,
aponta para a necessidade e conveniência de uma distingio entre

Orrni

lYiltica_2—norma gramatickl,

garantindo assim a

especificidade prOpria que acompanha cada termo.

A

primeira

5 a norma normal, como a denomina Coseriu, a segunda 4 a nor mana acepção corrente, aquela

a

tradicionalmente

Gi7amgtica Escolar. 0 que as diferencia e que a

incorporada
norma

lin-

gaistica, nível de abstração intermed¡grio entre 0 sistema

e

a fala (ou falar), decorre da complexidade do diassistema, ajustando-se

a

diversidade de modalidades da lingua,

de

seus

niveis,\registros e usos respectivos; a norma gramatical, por
sua vez, decorre da descrição de UM uso exclusivo

(o

formal), fixado por condicionamentos ideolegicos.

Esses con-

dicionamentos estão na pr6pria base da organização das
g6es sociais, e sio responsgveis pela

rela-

reprodução dos valores,

corolizentes com um nivel secio-econemico mais alto,
os demais níveis.

culto

a

todos
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A Gramgtica Escolar tem servido, ao longo do tempo, como
eficiente veiculo dos valores da ideologia
ciencia essa que nada tem a ver com o

dom nante,

efi-I

aspecto lingUistico

sua adequação ao ensino. Ao contrgrio,

justamente a

e

relação

da Gramática com a Pedagogia e que tem mostrado mais indicios
de-insucesso, de fracasso mesmo. Se de um lado,

portanto,

cunho ideolhico presente na Gramgtica tem servido para

o

jus-

tificar a realidade social vigente (concentradora de poder
-

e

elitista porexcelencia), de outro, tem-se revelado lingaisticamente inoperante e ineficaz.
t fgcil perceber (em que pese a dificuldade
a curto prazo) que a saida para o descompasso

de

Gramática,

da

seu desajuste em relação ao uso majoritariamente

solução

manifestado

pelos falantes, extrapola a area exclusivamente

lingUistica.

Mais pessoas, alem dos lingUistas, gramáticos e

professores,

precisam ser sensibilizadas para que se altere o atual modelo
normativo, tio representativo do modelo social

discriminador

e elitizante que se vive hoje.

A

Gramitica, situada coMo nivel

intermediário

entre

a

lingua e a Ideologia, sofre e reflete influencias desses dois
sistemas. Assim como o primeiro - a Lingua -

se

altere

em

função dos falantes e das circunstancias que os rodeiam, a Ideologia . (o segundo sistema) deve representar os valores e ideias predominantemente partilhados pelos individuos

de

uma

sociedade e acompanhar a sua natural mutação.
..Em suma, se a Gramgtica Escola apresenta problemas, isto
indicio

de que outras estruturas, outros modelos não'

vão
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bem. 0 descompasso não e sO
entre o cc-5(ljg° normativo e o ensino da lingua, mas entre os
individuos e o cOdigo social ideologicamente organizado que se lhes impõe.
Não se esta reivindicando, no âmbito
deste
derrubada da Gramgtica, sua extinção das aulas
Os problemas indiscutíveis que al existem

trabalho,

a

de Português.

decorrem menos

do

seu ensino, do que da concepção do
modelo ensinado e da metodologia adotada. Não se nega tambem,
por constituir uma evidencia lingilistica, que todo falante
possui o domínio intuitivo do seu sistema de lingua. 0 que se
acredita 4 que o
conhecimento explicito desse sistema (da
gramgticada lingua),
dependendo da forma como for apresentado, pode
ampliar
esse
dominio, apprfeigog-lo, levando a um
emprego adequado nas diversas situ4g6es de fala.

ja

Na impgssibilidade lOgica de uma
gramgtica que
simultaneamente

descreva

todas as modalidades da lingua
natural,
t
%se lute pela descrição de cada
subsistema, com base em
‘

que
pes-

quisas de caMpo feitas/com rigor e
metodo. SO assim serg pos\
sivel determinar uma norma,
comprovadamente lingilistica, que
1
,
sirva como parâmetro para a descrição
gramatical.
!
1
Quanto ao modelo de gramgtica escolar
vigente, a par das
questi5es de natureza ideolOgica, e preciso
ajustg-lo aos
avanços inequivOcos que se fazem na grea
da ciencia lingilistica: revendo sua concepção, repensando
suas partes constitutivas, redefinindo certos termos
integrantes da sua nomenclatura. Este 4, evidentemente,
apenas o inicio de uma tarefa
ingente e urgente que se oferece a todos e
que aqui se procurou, de forma solidgria, realizar.
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