
 

A língua é viva 

 

Para o teórico russo Mikail Bakhtin e seu círculo de estudiosos, a língua tem vida 
porque é um diálogo contínuo entre os sujeitos sociais. Isso quer dizer que ela é tão 
viva como eu ou você e está sujeita aos processos normais pelos quais passam todos 
os seres vivos: palavras nascem, palavras se modificam (tanto no que querem dizer 
como na forma da escrita), palavras morrem. 

A palavra datilografar, por exemplo, foi substituída por digitar. Se não morreu de 
todo, está moribunda. Nada mais natural. Se a língua decorre das interações humanas 
em suas diferentes atividades cotidianas, se uma determinada atividade deixa de 
existir, é claro que o vocabulário decorrente dela tende a desaparecer. O inverso 
também é verdadeiro: novas áreas de atuação humana provocam o nascimento de 
novas palavras. 

 O estranho é que esse conceito de língua viva não tenha sido considerado no 
ensino de língua até um passado recente. O conteúdo ensinado na escola era 
relacionado com os aspectos estáveis da norma padrão e de seu emprego em gêneros 
formais, especialmente os literários. E ensinava-se como se esses conteúdos fossem 
eternos, que bastava que os jovens se apropriassem de regras gramaticais e 
ortográficas vigentes para que fossem felizes e bem sucedidos no uso da língua para 
sempre, em qualquer circunstância. Nunca palavras e normas de linguagem teriam 
deixado de existir, nunca haveria novas palavras e normas. Ponto. Era só repetir o que 
seu mestre mandou. 

Essas são lembranças de meu tempo de aluna. Aulas e aulas de gramática, dia 
após dia. Literatura? Só em datas especiais. Ensino de leitura e produção de textos, 
com a exploração de diferentes gêneros discursivos em suas especificidades, jamais. 
Aprendizagem era memorização. Não se dizia "não aprendi isso", mas não decorei isso. 
Então, os alunos eram execrados se esquecessem normas para uso do trema, do hífen. 
E eis que há poucos anos tudo isso mudou. No papel, para boa parte dos professores.  

Este é um primeiro ponto para reflexão, especialmente se considerarmos a 
recente mudança da ortografia, da qual muitos ainda não se apropriaram. Na época, 
muitos dos professores com os quais convivi, sentiram-se desamparados. Passaram 
décadas a ensinar para os meninos, uma luta imensa, a complexa utilização da 
acentuação, por exemplo. Parecia trabalho jogado fora. A sensação é que tinham 
carregado água em cestos. Ensinaram inutilmente. Os meninos, aprenderam para 
nada? 

O assunto dá o que pensar, não só sobre a língua e seu ensino, mas sobre o 
ensino em geral em época de mudanças velozes. O que é mesmo que temos que 
ensinar para que os alunos tenham aquela tão falada base que possibilite que 
consigam prosseguir aprendendo ao longo de toda a vida, em um mundo tão estranho 
como o que vivemos nesta era da cultura digital e da hipermodernidade? 

Atualmente, considera-se que o estudo de língua deve considerar sua 
flexibilidade, sua adaptação aos diferentes momentos dos processos de comunicação 
social. Além disso, como a língua é viva, em contínuo estado de transformação, é 
preciso preparar-se para aceitar que teremos que nos apropriar de novos modos de 
dizer, adequados às infinitas possiblidades de criação de novas áreas de atuação 
humana.  
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O problema, às vezes, é ir do oito para o oitenta. Em um primeiro momento, ao 
deixar de usar a gramática como camisa de força, pensou-se que a saída era não 
intervir no que os alunos escreviam. E essa postura ficou consolidada, principalmente, 
nas séries iniciais. Em vez de acolher as hipóteses dos alunos sobre a grafia das 
palavras para abrir um diálogo sobre ela, aproximando-os da grafia correta, passou-se 
a aceitar as hipóteses iniciais das crianças como forma definitiva de grafar as palavras. 
“Escreva do seu jeito”, dizia-se (ou ainda se diz, como tenho testemunhado). “Use sua 
criatividade para fazer uma boa redação”. 

As mudanças na forma de grafar as palavras não podem ser decididas por 
professores e alunos na intimidade da sala de aula. Se cada um escrever do seu jeito, 
a comunicação pela escrita fica difícil. A cada escrita que nos chega sem um referencial 
padrão, temos que fazer um esforço para entendê-la, o que toma tempo e desgasta. É 
por essa razão que é preciso combinar, num nível amplo, de nação para nação, como 
serão grafadas as palavras. Para facilitar a comunicação. 

Também não basta dizer para o aluno ser criativo ao escrever. Para produzir 
textos na escola que se aproximem dos gêneros discursivos que circulam dentro e fora 
dela, a criatividade não basta. O aluno precisa estudar esses gêneros discursivos para 
compreendê-los e usar a linguagem apropriada para escrevê-los. 

Então, se escrever usando a norma padrão e compreender as especificidades dos 
diferentes gêneros discursivos facilita a comunicação, é tarefa da escola ensinar esses 
conteúdos, mas nas práticas de leitura, escrita e oralidade, não na memorização de 
saberes estáticos. Isso significa que a língua ensinada na escola deve ser a mesma 
língua viva que acompanha as mudanças sociais e as reflete. 
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