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N’A Página do Português temo-nos dedicado, tal como 
afirmámos no nosso texto inaugural, à resolução de dúvidas 
quanto ao bom ou correcto uso da língua. As noções de bom 
ou correcto surgem em função de uma norma que correspon-
de ao Português- padrão, tal como é prescrito nas gramá-
ticas, dicionários e manuais de uso da língua, preocupados 
com o falante e ouvinte ideal. Esta orientação do uso da lín-
gua é, obviamente a que confere sentido ao papel da escola e 
seus educadores que procuram, através do ensino da norma, 
disponibilizar o modelo linguístico necessário para o percurso 
escolar e profissional bem sucedido dos seus alunos, ou 
seja para alcançar uma posição social mais vantajosa. Deste 
modo (e lembramos que é nesta linha que temos preenchido 
este espaço) a abordagem prescritiva apresenta os aspectos 
da linguagem da seguinte forma (Mesthrie et al, 2000):

- Gramática: não colocar “s” na segunda pessoa do singu-
lar do pretérito: vistes o filme ontem?

- Vocabulário: não dizer bué ou chatice ou estrangeirismos 
como follow-up

- Sentido: coisa não significa nada 
- Pronúncia: não pronunciar o p em Baptista; câmbra em 

vez de câmara.
Provavelmente, menos conhecida dos não linguistas é a 

abordagem da língua, sobretudo na sua produção oral, não 
da perspectiva acima referida, mas sim do ponto de vista 
descritivo. É do âmbito da sociolinguística, em particular, a 
descrição do sistema da língua sem introduzir noções pre-
concebidas de correcto e incorrecto. A língua é um fenómeno 
social, o que implica um sistema em permanente variação 
em termos de grupos sociais (elites, classe trabalhadora, 
jovens, grupos profissionais, etc) geográficos (norte, sul, ilhas, 
etc), locais (bairros, cidade, campo, etc), situacional (formal 
e informal). Esta variação (sincrónica) não ocorre apenas ao 
nível do léxico (os amendoins no Algarve são alcagoitas; e 
bué entre as camadas jovens significa muito, para enunciar 
dois exemplos que nos são familiares) mas também ocorre ao 
nível de estruturas mais complexas da língua que, do ponto 
de vista da gramática normativa, são consideradas “incorrec-
tas”. Os defensores desta perspectiva, que vêem igualdade 
linguística em todas as variedades, argumentam que “todas 

as variedades da língua são sistemas válidos com uma lógica 
e convenções próprias” (Mesthrie et al. 2000: 16). Seguem-se 
alguns enunciados exemplificativos:

* Ontem fostes a casa da Maria e não encontrastes quais-
queres sinais do assalto?

  Ontem foste a casa da Maria e não encontraste quais-
quer sinais de assalto?

* Há-des ver o jogo de futebol na TV e depois logo me 
dizes como é que o Figo amandou a bola para a baliza.

 Hás-de ver o jogo de futebol na TV e depois logo me dizes 
como é que o Figo atirou / mandou a bola para a baliza.

* Eu trouxe a prenda e dei-lhe a ele.
   Eu trouxe a prenda e dei-lha.
Como é sobejamente conhecido, a aprendizagem da 

língua-mãe faz-se por socialização, inicialmente na família 
e, mais tarde, na creche e escola. A criança aprende porque 
ouve a língua e interioriza as suas normas de construção, 
dos enunciados mais simples aos mais complexos. Um dos 
fenómenos curiosos nesta aprendizagem é o facto de a 
criança produzir enunciados originais, ou seja, que nunca 
ouviu antes, aplicando as regras que registou e adquiriu. 
Este fenómeno está descrito mas não cabalmente explicado 
pela neuropsicologia. Deste modo, e do ponto de vista da 
sociolinguística, o que queríamos deixar claro é o facto dos 
enunciados acima reproduzidos não espelharem “erros”, mas 
sim a interiorização de “outras regras” igualmente comple-
xas, e que obedecem ao mesmíssimo fenómeno de socia-
lização. É por esta razão que a segunda pessoa do singular 
no pretérito aparece sistematicamente com um “s” final (tu 
fostes; tu viestes, etc.), mesmo quando o falante nunca ouviu 
anteriormente aquele verbo específico ser conjugado desta 
maneira. Aliás, só assumindo esta leitura é que as variações 
do Português que se fala no Brasil e nos países africanos de 
expressão portuguesa são igualmente válidas. 

É claro que o processo da escolaridade obrigatória 
conduzido durante o século XX na Europa determinou que 
a população em geral fosse submetida à imposição de uma 
norma (oral e escrita) que se convencionou chamar língua-
padrão, mas que não existe na realidade, porque de facto não 
podemos recorrer aos critérios acima referidos: geografia, 



grupo social, etc. para determinar exactamente quem a 
fala (e escreve). Poderemos, quando muito, afirmar que os 
grupos sociais mais educados tenderão para a sua utilização 
e, contudo, poderemos nós dizer que um português nascido 
e educado no Algarve fala a língua padrão? Provavelmente 
do ponto de vista da estrutura até falará, mas não o fará 
certamente do ponto de vista da pronúncia. E quanto a um 
lisboeta educado? Com certeza que também ocorrerá, senão 
vejamos os exemplificativos “bonecos” do comediante Her-
man José quando imita “as tias.”  

A evolução e a variação de uma língua são profundamente 
complexas e obedecem a tensões permanentes, implicando 
relações de poder, entre os seus vários grupos de falantes. A 
pronúncia e a gramática não padronizadas revelam o grupo 
social a que o falante pertence mas também contribuem para 
a definição desse mesmo grupo por oposição aos outros.  

Em suma, de um lado os normativos, que pugnam pela 
“higiene verbal” da língua (para recorrer ao termo cunhado 
pela linguista britânica Deborah Cameron, 1995) tal como 
a higiene é fundamental para a saúde, a limpeza da língua 
é imprescindível na sua utilização diária, desde os comuns 
falantes aos jornalistas, escritores, etc. Do outro lado, os des-
critivos que podem assumir um papel social relevante para 
a igualdade de oportunidades ao enunciarem a validade das 
diversas variedades, ou ainda (e talvez mais importante) na 
elaboração de estratégias mais eficazes para que os falantes 
de variedades diferentes da variedade-padrão, a consigam 
aprender e manusear. Não nos podemos, de facto, esquecer 
que a língua não só reflecte como reproduz e mantém as 
desigualdades sociais. 

Voltado assim à ideia inicial deste texto, quem domina a 
língua correctamente será socialmente mais bem sucedido. 
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