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A língua(ccC7
- Beatriz Lucca e Roissa Rosanna Mendes

R
ecentemente, fizemos urna pesquisa na
lista de Língua Portuguesa do correio ele-

trônico e surpreendeu-nos o reduzido número
de respostas por escrito. Muitas pessoas se ma-
nifestaram falando diretamente com uma de nós,
mas, dos 147 inscritos até o
início de novembro, apenas
6 expuseram na lista a sua
opinião.

Se há quem diga: "Ah, te-
nho mais o que fazer...", "1h,
esse pessoal inventa cada
coisa", também há quem
simplesmente prefira obser-
var. Participar, principalmente no ambiente de tra-
balho, de uma lista de discussão, talvez tenha, na
cabeça das pessoas, várias implicações, que po-
dem ser reais ou não. Porém, o que nos preo-
cupa é o grande número de pessoas que têm
medo de errar, que acham que não sabem nada.
Esse "não saber nada" é fruto de um ensino que
insiste em dizer que ninguém conhece a própria
língua. O paradoxo que se observa é o seguinte:
o falante, que sabe se comunicar muito bem no
dia-a-dia, sente-se constrangido e frustrado ao
tentar redigir com eficácia. Talvez a ênfase do
ensino da língua esteja mais no aprendizado de
regras do que no desenvolvimento de habilida-
des comunicativas.

Nas listas da Internet aparentemente tal in-
quietação não existe. Além de a maioria dos
internautas não se conhecer pessoalmente ou
não ter qualquer vínculo, exceto aquele criado
por meio da rede, o foco da preocupação se
prende menos a julgar e avaliar os
conhecimentos alheios do que à
participação ativa com o fim de se
buscar aprendizado e interação com
pessoas que cultivem os mesmos in-
teresses ou dificuldades.

No caso de uma lista de língua
portuguesa, talvez a questão se
agrave na medida em que demons-
trar conhecimentos na área esteja
associado, inconscientemente, à ob-
tenção de cultura, competência e
até status social. O velho fantasma
trazido dos bancos escolares mais

-. uma vez assombra aqueles que se sentem vexa-
dos por achar que não conseguem aprender o
tal do português. Mas justamente aqueles que
julgam ter mais dificuldades é que, com toda ra-

errar

zão, se prontificam a se inscrever numa lista de
tal tipo.

O que é necessário ser dito é que dúvidas no
assunto todos nós temos. Basta observar a quan-
tidade e variedade de gramáticas, dicionários e

outras publicações tratando da
matéria. Quem pode realmen-
te dizer que "sabe" português,
e o que se entende por isso
afinal?

A preocupação maior ao re-
digir deve ser a mesma que te-
mos ao escolher a nossa
indumentária: ninguém vai a

uma festa com o mesmo tipo de roupa com que
vai à praia ou ao trabalho, e assim por diante.

Por outro lado, a coesão, a coerência, a refe-
rência e a seqüência textual exigem elaboração
criativa num nível ainda não imaginado para os
programas de computador, com seus corretores
ortográficos. A preocupação deve dirigir-se mais
a ordenar idéias de modo a atingir o objetivo que
se tem em mente ao escrever do que a simples-
mente decorar regras. Em resumo: o que escre-
ver, como, para quem e para quê. Se o redator
conseguir responder a essas perguntas, aumen-
tam suas chances de obter um bom texto.

Beatriz Lcicca e Raissa Rosanna Mendes,
mediadoras da lista sobre Língua

Portuguesa no correio eletrônico, são
redatoras/revisoras

e o medo de

Quem pode realmente
dizer que "sabe"
português, e o que se
entende por isso afinal?
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