
PESQUISADORES DESCOBREM QUE BRASILEIRO CULTO FALA PORTUGUÊS COM ERROS
Pronunciar gírias, conjugar mal os verbos e tropeçar no uso dos pronomes deixou de ser

sinônimo de falta de cultura, segundo lingüistas de seis universidades que há 20 anos estudam o
assunto

Até  um tempo atrás,  os brasileiros  cultos  não ousavam pronunciar  uma frase  que  não
seguisse as regras gramaticais ao pé da letra. Isso era comum até a primeira metade do século,
quando o Português clássico era sinônimo de prestígio social. Agora o falante culto é aquele sujeito
que tem capacidade de passear com desenvoltura pelos diversos registros do idioma, do erudito ao
coloquial, de acordo com a situação de comunicação em que ele se encontra.

Não foi  fácil  chegar a esta conclusão. Alguns  lingüistas reuniram-se em torno do projeto
Norma Urbana Culta, o Nurc, e precisaram garimpar a fala de 2.356 pessoas de nível universitário,
entrevistadas por eles na década de 70, para concluir que até a gíria tem lugar garantido no cotidiano
dos brasileiros cultos. “Hoje a interação entre os falantes determina os níveis de linguagem”, diz Dino
Preti, professor do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP, e coordenador do Nurc
em São Paulo.

A história começou há 20 anos, quando esses lingüistas resolveram criar no Brasil um projeto
semelhante ao desenvolvido pelo mexicano Juan Lope Blanch para descobrir  como era o espanhol
falado pelos latino-americanos. Formaram-se então grupos de estudos em cinco cidades – São Paulo,
Rio  de  Janeiro,  Porto  Alegre,  Salvador  e  Recife  –  que  saíram gravando  entrevistas,  diálogos,
conferências e palestras pelas ruas. O tema era sempre escolhido pelos entrevistadores e os locais
não eram nada ortodoxos. Muitas vezes, duas pessoas eram convidadas a conversar sobre a cidade
ou sobre roupas, por exemplo, em um bar.

Nessa verdadeira caça às palavras, os pesquisadores acabaram percebendo que o ato de
conversação implica uma naturalidade em que os objetivos imediatos de comunicação falam mais alto.
É claro que o grau de cultura e escolaridade do falante pesam sobre seus atos de linguagem. Afinal
de contas, o nível de fala de cada um é a marca registrada de sua personalidade. Mas isso não
significa que a fala lingüisticamente tensa tenha de ser usada 24 horas por dia. “Não se trata de algo
bom ou ruim”, acredita Preti. “É natural, porém, que nos expressemos de acordo com a época em que
vivemos”. Agora, nada é mais normal, por exemplo, do que um advogado usar uma linguagem erudita
num tribunal e abusar das gírias numa roda de amigos. Ou um engenheiro dizer:”Qual é as condições
que nós temos de formar doutores”.

Todas as entrevistas gravadas em fitas  foram transcritas e publicadas em cinco livros –
financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a Fapesp. O primeiro livro,
chamado de Elocuções Formais, é composto de falas marcadas por uma situação de formalidade. O
segundo volume traz a transcrição de diálogos, em que são registrados desde os pigarros, pausas,
risos até a entonação usada em cada uma das frases. O terceiro apresenta as entrevistas. O quarto
volume mostra como as pessoas efetivamente falam e não como deveriam falar. No ano passado, foi
lançado o quinto volume, Gramática do Português Falado, organizado pelo professor Ataliba Teixeira
de Castilho, da Unicamp.

Esse livro faz parte de um projeto mais ambicioso: a preparação de uma gramática referencial
da variante culta do Português falado no Brasil. Vinte e cinco lingüistas se reuniram, há dois anos, em
torno de uma mesa e cada um deles fez um rascunho de como seria  a sua gramática. No final do
encontro, os estudiosos juntaram suas idéias numa única proposta e decidiram formar cinco grupos
de trabalho, divididos em fonologia, morfologia, sintaxe e lingüística de texto. Agora, eles têm cinco
anos para investigar como seria a gramática ideal para os brasileiros cultos.

É claro que os resultados desses estudos não vão alterar nenhuma vírgula nas regras da
gramática escrita. Podem, no entanto, auxiliar os professores na hora de examinar certas expressões
usadas por seus alunos e que tipo de estrutura deveriam enfatizar mais em sala de aula. Segundo
essa tese, se os professores de Português partissem de uma discussão sobre língua oral, que é mais
simples, os estudantes teriam mais facilidade para entender a língua escrita. “O enfoque que os
gramáticos têm dado é típico de quem está de costas para a população.”

A movimentação dos lingüistas do Nurc tem colocado boa parte dos gramáticos em polvorosa.
Suas descobertas, no entanto, têm servido de fonte  para uma série de outros estudos sobre a
linguagem. O próprio professor Dino Preti  – especialista em linguagem popular – prepara-se para



publicar, agora em março, o livro  Linguagem dos Idosos. Para escrever o livro, ele lançou mão das
mesmas gravações feitas na década de 70.”É um assunto curioso”, acha ele. No Recife, o professor
Luiz Antonio Marcuschi analisou a linguagem da empregada doméstica. Ele realizou em 1978, 60
gravações na  cidade e agora está  debruçado sobre  as transcrições feitas  das  fitas.  “Elas  não
conseguem se comunicar com as sua patroas”, diz Marcuschi. “Mas, quando se juntam em grupos, a
conversa é bastante fluente.” 

LÍNGUA SOLTA

Depois de 20 anos de estudos, alguns lingüistas descobriram que o Português falado culto tem dado
alguns passos de aproximação com a linguagem popular.

- O pronome oblíquo “o”  desapareceu nas duas formas e foi substituído pelo pronome “lhe”.
Agora, por exemplo, fala-se “eu lhe vi na rua” e não “eu o vi na rua”. Ou, numa forma ainda
mais coloquial, “eu vi ele na rua”.

- O pronome possessivo “seu”  foi substituído por “dele”. “O livro dele” ao contrário de “o seu
livro”.

- O pronome pessoal “nós” também está sendo riscado do mapa. No seu lugar, tanto brasileiros
cultos como não-cultos costumam usar “a gente”. Em vez de “nós fomos ao cinema”, é usado
“a gente foi ao cinema”.

- Foi acrescentado o advérbio de modo “assim” para separar o substantivo do complemento.
“Eu comprei um livro assim... de história” e não “eu comprei um livro de história”.

- As gírias já não são mais sinônimos de falta de cultura. Podem ser usadas como recurso de
descontração.

GRAMÁTICOS NÃO QUEREM MUDANÇA

O projeto de estudo da Norma Lingüística Urbana Culta  (Nurc)  está causando uma boa
polêmica entre  estudiosos do Português, já que as linguagens escrita  e falada, embora possam
influenciar-se mutuamente não obedecem à mesma gramática. Edith Pimentel Pinho, da cadeira de
Letras da USP, se entusiasma com o Nurc: “É um projeto ímpar no Brasil, que valoriza a língua oral,
muda o conceito de língua falada para, futuramente, simplificar as transcrições gramaticais, que já
não correspondem ao que se fala no momento”.  Tal  entusiasmo é compartilhado pelo professor
Hildebrando de André, autor de um livro de gramática para o segundo grau. “É um trabalho muito
sério”.

Já Adriano da Gama Cury – filólogo que participou da atualização da obra de Machado de
Assis – acha a intenção do Nurc boa, mas se irrita com o uso que alguns lingüistas pretendem dar ao
estudo. “Querer transformar o resultado dessa pesquisa numa gramática é absurdo, a língua falada
não pode nunca resultar numa norma para a língua escrita, que tem a sua nobreza própria”, indigna-
se. “Ninguém pode escrever  como fala”.  O gramático  e latinista  Napoleão Mendes de Almeida
incendeia o debate: “O povo civilizado segue a gramática, com oito horas por dia de curso primário, e
não tem essa vergonha como o Brasil, que se contenta com quatro horas por dia. “


