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Seria uma insensatez escrever com traços uma frase como a-língua-é-do-
povo ? A questão é se estamos perante um discurso lógico cheio de sentido ou 
diante de um mantra que se repete mecanicamente e que só acha sentido em 
certos lábios e certos espaços. Dilucidar isto é o alvo das linhas que seguem. 
 
Para começarmos, não todas as pessoas falamos igual. Sobre isto, acho, pode 
haver consenso bem como no facto de existir certas ligações entre os modos 
de falar e as características sócio-económicas das pessoas que proferimos 
palavras. E isto até ao ponto de as nossas falas serem uma imagem de nós 
próprios, de uma forma não muito diferente que a roupa que vestimos ou o 
automóvel que guiamos.  O logaritmo poderia ser "diferenças sociais é igual a 
diferenças nas nossas falas, a nossa roupa e o nosso automóvel". É por isto 
que uma pessoa que puder comprar roupa de marca ou um desportivo é mais 
provável empregue um registo de língua considerado socialmente requintado, 
com poucos "erros". E vice-versa, os “erros” instalarão-se com maior 
probabilidade nas pessoas que vestem fatos de banho comprados em 
Alcampo. Aliás, os erros dizem muito da coordenada que ocupamos nas 
diferentes redes sociais que habitamos. 
 
Isto, acho, é algo que se aceita sem muita dificuldade para as línguas 
nacionais, inglês, espanhol, francês... Polo contrário, para as línguas que 
aspiram a sê-lo (só no Estado espanhol há várias) existe, no entanto, maior 
opacidade. Talvez porque a palavra "erro" tem algo de tabu para as elites que a 
partir das variedades em processo de emancipação, tencionam fazer uma 
língua nacional.  
 
A cena apresenta-se mais ou menos assim: uma comunidade viveu a crer que 
o que falavam era um imenso erro e não podemos agora chegar nós (as elites 
“regeneradoras”) e desvalorizar as suas falas dizendo que, com efeito, tinham 
qualquer género de erros. Por se isto não fosse suficiente, essa comunidade 
sob a voz mântrica "povo" fica como testamentário místico de uma tradição 
conservada face ao invasor fracassado; torna-se, portanto, intocável.  
 
Sobre estas duas linhas de comportamento: o povo não comete erros e o povo 
é sagrado tenta criar-se assim uma irrealidade: uma variedade que aspira a ser 
língua onde não existem registos sociais e onde falaria igual a médico de 
plantão, o amolador, o ministro ou um estivador. Ora, o que realmente se passa 
é que alem de ser irreal, é mentira.  
 
A pessoa que apresenta um registo de língua não cultivado, quer dizer 
espontâneo, não falará igual que uma pessoa que tivo um contacto escolar. 
Nas línguas minorizadas temos de somar mais factos que alargam essa 
distância entre os falantes: 
 



o Os falantes espontâneos costumam aceitar o statu quo linguístico, o que 
os torna falantes incorrectos da língua oficial e dominante. O seu canal 
de correcção vai em direcção àquela.  

 
o Os falantes “cultivados”, ao contrário, têm um outro modelo a imitar, o da 

língua dominada, quer a considerem língua nacional ou não.  
 
Ambos grupos não cessam assim de distanciar-se. Mas temos ainda mais 
subgrupos, falantes espontâneos que se cultivam ou, entre os cultivados, os 
nativizados, quer dizer, os que fazem da língua nativa língua nacional, e os 
circunstanciais, que a dominam melhor ou pior, mas que já têm uma outra 
língua nacional. Para tomar consciência da importância do cultivo, podemos 
apontar que estes últimos, os cultivados circunstanciais, mesmo para vagas 
profissionais em que a língua dominada tem um valor alto, terão mais 
possibilidades que os falantes espontâneos. 
 
Nas línguas minorizadas, porém, é comum existir uma linha de pensamento 
onde se quer vender à sociedade uma república ideal de isofalantes (iso = 
igual). E não só, é inevitável e até um sintoma de precariedade. Ora, trataria-se 
de normalizar uma língua através de modelos anormais e inexistentes. Se uma 
variedade X aspira ao estatuto de língua nacional de um território Y, a diglossia 
é uma actriz que não se pode tirar da cena. E não só, se o modelo de 
sociedade que se quer construir é hierárquico, a língua terá uns donos e umas 
donas muito concretas. O povo? Se baixo essa epígrafe se quer falar das 
camadas rurais, como costuma ser, ou das proletárias citadinas, estas agirão 
como agimos cada um de nós, imitando. A quem? A quem valha a pena imitar, 
não é?. 


