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ANTES DE MAIS NADA. .
. . . saiba o meu leitor que vai ler o simples desenvolvimento de uma aula de prova, — a prova didática, —
de um concurso para uma das cátedras de português
no tradicional Colégio Pedro II.
Muitos professores do passado seguiram este costume: escrever alguma coisa dos seus concursos. Para
lembrá-los muito depois. Para que não desapareça num
dia um momento culminante de sua devoção ao estudo.
Afastei o sentido de aula ou preleção. E conversei, glosando aspectos do tema, que é mostra do mais
que vem ocupando há muitos estudiosos da gramática,
da filologia e da lingüística, ern nossa terra.
Aqui, a etimologia não é a verdade, — é uma informação e um método. Mostra, sem obrigar. De imperativo não se guarda neste estudo senão o que é constante na vida das línguas, — a coação dos costumes,
O exemplarismo literário nasce deles e os integra numa
unidade histórico-cultural que reflete a alma nova de
cada povo que surge no mundo. Quando existem, propícios, antecedentes culturais, ajunta-se a essa unidade
o recurso diletante, que é o modo natural de utilizar o
que não foi vivido, mas pode ser assimilado. A língua

literária, tanto quanto é arte, não constitui necessidade
imprescindível à vida, no sentido de lastro. A arte,
por natureza, é prospecção e livre inspiração pessoal.
Anima a vida, impertiga as almas, faz descer do céu
para os corações o orvalho desejado da alegria e da paz.
Não pode ser cotidiana e menos ainda obrigatória. Em
toda a língua existe o datttm, em que somos iniciados,
entrando no convívio humano; a norma, que detém a
exuberância natural de inventividade lingüística, em
favor da comunidade; e o estético, por onde o indivíduo,
desatando-se da uniformidade grupai, ascende ao fastígio da liberdade expressiva da palavra. O dado e a
norma, incorporam a criança à história e ao espaço social;
a arte o liberta à custa do dado e da norma assimiladas
e personalizadas. Com a norma, a comunidade fala
pelo indivíduo, e sua língua é um coro do passado.
Com a arte o indivíduo fala pela sua comunidade, na
esperança de que ela o consagre.
A aprendizagem da língua materna não pode confundir essas atitudes num só comportamento. O povo
não fala para que sejam possíveis estilistas. A maioria
dos homens quer viver uniformemente, ao ritmo do dia
e da noite. Obrigá-los todos àquele comportamento de
exaltação livre no ensino da língua materna, eqüivale a
dissipar as suas energias numa aventura condenada a
um fracasso. E a escola se tornará o instrumento de
uma seleção estética de valores que tripudiará sobre
multidões de gerações, inutilizando-as para a vida a que
o seu ambiente e sua própria natureza o arrastarão,
por bem ou por mal. Nossa escola tem feito assim.
Ou não tem feito nada. Um inquérito meticuloso entre
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cidadãos de todas as atividades sociais nos daria uma
ilustração aterradora desta assertiva. São centenas de
milhares os que falam com desdém, os que se felicitam
do esquecimento, os que se orgulham de jamais ter-se
preocupado de regras de gramática. A estes ainda
temos de a juntar os que se consagraram tanto a elas,
que perderam o interesse pela realidade mediada pela
linguagem comum.
Aqui, também, o que se entende por "língua" não
é nenhuma entidade estranha ou adjacente ao homem.
A língua é uma função da cadeia funcional do homem.
O homem fala, como pensa, sente, move-se. Como fenômeno é "natural", — não tem dono. Como hábito,
pertence a quem a tenha; como estilo é exclusiva e intransferível. Não admito senão como figura de retórica
essa história de se atribuir a um povo a propriedade de
uma língua, sem distinguir aí o que lhe pertence, nem
poderia existir sem ele, daquilo que é função da natxireza humana. Se ainda agora se pode fazer versos que
podem ser tomados, ao mesmo tempo, como latinos, portugueses e brasileiros, é porque alguma coisa da natureza
pode servir a diversos povos, na verdade estrangeiros
entre si, é por existir muito de humano em cada fisionomia histórica. Todavia, a essa humanidade comum
é exigente: não reside mais de uma vez em cada fisionomia histórica. O que dá à humanidade um sentido
de invenção permanente de novas fisionomias históricas.
E assim, nunca terminará de se escrever a história do
homem, enquanto ele viver.
Aqui, ainda mais, não vale o conservantismo senão
na medida em que favoreça a boa ordem nas invenções
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históricas, oferecendo-lhe, sem imposição, o material
vivido, mas apenas como reserva disponível. Para isto,
distingo — tradição e passado. Este é o que seu nome
diz. Aquela é a invenção em uso. O passado é um
pretérito-perfeito; a tradição é o presente estendido ao
passado e ao futuro, impropriamente chamado passado — continuado, que é uma contradição nos próprios
termos. — Por que não lhe chamarmos presente extensivo?
Aqui, rnais ainda, só é "língua" de um povo o que
for, ao mesmo tempo, fenômeno natural, — onde e enquanto for, — hábito comunitário e poesia, oral ou
escrita, folclore, — identificável, sem solução de continuidade, — da criança ao adulto, do rudimentar ao
requintado, de modo que o prestígio nunca se hterarquize
proporcionalmente inverso à realidade. O maior prestígio é o mais rico, mais amplo, mais bem aceito, rnais
fecundo. De modo que o tradicional nunca afogue a
liberdade de possibilidades inventivas que estão à flor
das almas.
Aqui, finalmente, distingue-se gramática, filologia,
lingüística. Para tudo dizer em um mínimo de palavras, — a gramática impõe, a filologia propõe, a lingüística expõe. A primeira esquematiza em normas o
uso geral da língua que se fala; a segunda propõe ao
uso geral as invenções literárias, orais (populares), ou
escritas (acadêmicas); a terceira expõe os fatos da língua
falada, esquematizadas em leis naturais involuntárias.
De sorte que, não pode ser "erro" de linguagem
senão o que transgride as normas do uso geral ou cos6 —

tume de falar. Então, "erro" em linguagem é a transgressão esporádica, voluntária ou não, de uma norma de
linguagem viva, para dizer o que já se diz bem dentro
da norma. Em linguagem, só é erro o que atualmente
transgride uma norma viva, sem nenhuma vantagem
sobre ela. Em sentido estrito, não se pode errar numa
língua morta. Porque a norma desapareceu. E', então,
preciso que se arme o conjunto das circunstâncias em
que o "erro" chocou-se com a norma, para se poder dizer
que é erro. Digo da norma lingüística, — esquema de
costume, — o que digo dos códigos.
O que torna freqüente a possibilidade do erro na
esfera específica das línguas vivas é que todas elas
utilizam parte do dinamismo possível da linguagem
humana. Se nenhum homem do mundo é capaz de
exaurir as possibilidades de articulação oral do seu aparelho vocal e todas as línguas se bastam de variar as
combinações de um número limitado de articulações, é
natural que suceda resvalar o homem para uma dessas
possibilidades, extrapolando de seus limites. Daí se
poderá partir para compreender o extraordinário valor
das normas que uniformizam milhões de homens dentro
dos mesmos matizes de recursos articulatórios que tecem
a fisionomia de cada língua. Assim, quando verificamos
os limites de um sistema fonético e, assentadas nele, as
formas analógicas de suas variações vocabulares e, em
harmonia com estas, os tipos de sintaxe de uma língua,
devemos ter por essas maravilhosas construções históricas um respeito religioso e reconhecer-lhes um mérito
inatingível por algum homem e fazer delas um título
de grandeza nacional.

Não saio do plano científico nem me divorcio do
espírito científico declarando as minhas sucessivas surpresas, depois de homem, verificando, cada vez mais
perplexo, a fúria da férula gramatical na luta vã contra
usos de falar nacionais, verdadeiras constantes históricas,
consensos nacionais, — antes de qualquer exame, —
sumariamente, — dados como "erros de português", e,
portanto, — erros que tínhamos de evitar, a todo pano,
ao menos para evitar coações e sanções tremendas.
Mas, — pergunto agora, — por que os usos portugueses
de falar são certos? Responde-se: porque são portugueses. Em seguida, repito a mesma pergunta com os
usos franceses, .ingleses, alemães, italianos, espanhóis.
E ouço sempre respostas análogas: — Porque são franceses . . . porque são ingleses, porque são alemães> porque são italianos... E compreendo que assim seja. Representam "eleições" de modos de falar, para importantes funções peculiares de cada povo, valendo-se todos
da maravilhosa contribuição da natureza e da história.
Em todos, prima a história sobre o mais. E como a história é um contínuo devenir, prevalece a invenção sobre
os próprios monumentos nacionais escritos, que perduram em seu conteúdo, mas envelhecem em sua forma.
Baste-nos isto: nenhum grego atual fala nem pode falar
como falou Homero, nenhum italiano fala nem pode
falar como falou Dante.
E figuro aqui a hipótese de ser dotado de uma audição capaz de ouvir o que se diz em qualquer recanto do
Brasil. E uso dela para um caso entre muitos, — o
caso imperativo — Me dê. . . Me leve. . . Me faça o
favor.. . etc. Enorme como é o Brasil e dispersa como
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é a sua gente, em toda parte é assim que se fala. — Oh!
Quisera eu saber de onde trazem coragem para enfrentar essa "escolha" nacional, — sinal de uma luta de infinitos fatores naturais e históricos, valendo cada um por
si só, e resultado pacífico de uma complexa elaboração, — quisera, sim, — eu, saber de onde tiraram coragem os que vêm, inutilmente, cornbatendo-a, para abrir
espaço a um modo de dizer que ninguém diz senão
ameaçado de perder no Brasil o direito de uma profissão
com que sirva a si mesmo e à coletividade!
Como se vê, aqui alguém resolveu tomar o partido
da causa invencível sem comando artificial.
Meu objetivo é fácil de compreender: mostrando
como de fato é a língua portuguesa de Portugal, fazer
ver que ela não é a língua que falamos.
De parte o critério caduco da ininteligibilidade para
denunciar a autonomia de uma língua nova em relação
a uma língua anterior, pois é certo que portugueses e
espanhóis se entendem, de algum modo, nem é muito o
que uns e outros precisam de subtrair de si e acrescentar-se dos outros, para se identificarem num grande
lastro comum, — queremos chamar a atenção para um
ponto mais importante e decisivo: é que os portugueses,
como qualquer povo normal, não esperou desentender
galegos e espanhóis para dar à língua que falavam o seu
nome, integrando o seu quarteto nominativo, ou seja, o
mesmo nome para a terra, o povo, o cidadão e a língua.
A língua portuguesa é "o português" desde antes de
se estabilizar em costumes nacionais, — coisa ainda não
atingida agora, — e de dar monumentos literários.
O engaio é enorme e triste; daqueleis; que estão espe— 9

rando monumentos literários, para se darem como lingüisticamente autônomos. Querem que a história se
inverta,*para não lhes dar grandes canseiras. . . Querem
uma língua perfeita e consumada, como o automóvel, o
telefone, o avião. . .
Quero a língua que aprendi dos lábios de minha
mãe e ouço de todo-mundo, na minha terra.
Rio de Janeiro, 1953.

UMA INTERPRETAÇÃO DA CRASE
PORTUGUESA

C/ONSTA de um rosário de rotinas didáticas da gramática portuguesa, tal como a temos feito e ensinado,
o problema da crase portuguesa no Brasil, desarticulado
todo contacto ou compromisso com a nossa inventividade histórica, fez já um século de enfezamento filológico, através de soluções exclusivas para as escolas
brasileiras. Sendo, como é, antes de tudo, um fenômeno
fonético, não tem sido estudado nem para atender à
fala portuguesa, nem para traduzir a fala brasileira, mas
apenas para caber os acentos da escrita clássica da crase.
Em Portugal, a crase é, primeiro, um fenômeno histórico
resultante do sistema fonético português, — depois, um
hábito da fala natural dos portugueses renovada no
ensino materno da infância. Lá, é um modo peculiar
de fazer certas articulações orais que na história da
língua portuguesa atravessou certa hesitação e ganhou,
em seguida, modalidades idiomáticas deveras interessantes. Aqui, a crase é um modo de acentuar na escrita
certos — aa — segundo os exemplos da grafia clássica
portuguesa, — o que jamais alcançamos esquematizar
em regras, e só ultimamente compreendemos porquê.
De tal sorte que a situação chegou a isto: de um
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lado, a crase oral, espontânea, involuntária, em suma,
natural, para fins diversos e com etapas históricas e
modalidades regionais, — e isto é a crase portuguesa;
de outro lado, o sinal gráfico da crase, independente de
qualquer língua viva, para cair sobre um dado fonema,
em nessa escrita, toda vez que se repetir uma situação
análoga às da escrita clássica portuguesa, pouco importando que se entenda ou não a sua razão de ser. Então,
a crase portuguesa é um fenômeno lingüístico atual da
íaía portuguesa, para ser ouvido distintamente como
hábito português de falar, só podendo ser conhecido
em Portugal, onde é natural e tem como causa uma
peculiaridade do sistema fonético português. Isto e
somente isto é a crase portuguesa, antes de ser outra
coisa.
Reduzida entre nós a um acento, foi tratada como
símbolo de cruzamento de duas sintaxes relativas a dois
homônimos, — a preposição "a" e o artigo feminino "a",
com sua variação genérica. Ajuntamos a isto, não sem
estranheza modesta e prudente, a crase de "a" com —
aquele e aquilo.
A incrível abstenção do espírito crítico de nossa
filologia gramatical nunca nos deixou vasa para indagar
deste último caso. E sempre o tratamos com certo
desdém receioso. Um dia, um gramático da Bahia perguntou a Cândido de Figueiredo por que não se craseava
— algum, quando precedido da preposição "a". E este
replicou, ingenuamente: — Porque não é fato da linguagem. E como, de fato, não o era no Brasil nem em
Portugal, o baiano resignou-se. Eram duas almas boas
a falar do que não sabiam nada. A de cá, nunca ouvira
12 —

a crase; a de lá, fazia crase sem se dar conta do caso.
A verdade é que a crase portuguesa não é propriedade da nação portuguesa. E' um fenômeno lingüístico
possível em qualquer parte do mundo. Existiu crase
em grego e latim. Como hábito de falar, foi grego na
Grécia e latino em terras do Império Romano. Em
Portugal, a evolução do latim vulgar tornou a crase
possível. E ela surgiu, naturalmente. E passou a ser
articulada, ouvida e utilizada, idiomàticamente. Não
foi sempre a mesma. Tem uma história. Primeiro, ela
se deu na elocução. Depois, ganhou matizes. Então,
só existe um meio de saber-se o que é, como e onde se
faz a crase portuguesa. E' lá onde ela existe, articula-se, ouve-se, semantiza-se. Ainda hoje, ninguém se
deu ao trabalho, em Portugal, de meter a crase em
esquemas didáticos. Tanto quanto é certo que nenhum
português de siso levou a sério a regulação da crase dos
compêndios de gramática portuguesa do Brasil.
# * *

Se pudéssemos fazer o estudo da crase portuguesa,
objetivamente, ouvindo-a em flagrantes da fala natural
lusitana, sem lhe desfigurar a fisionomia com etimologias estéreis, — "Pétymologie dês étymologistes", — na
expressão feliz de Gilliéron, mas apurando-a em colheitas da fala espontânea, tal como os portugueses a caracterizaram em plano fenomenal e aplicações intuitivas, —
estamos certos de que prestaríamos um grande serviço
a Portugal e ao Brasil; àquele, fazendo-o conhecer-se a
si mesmo; e a este fazendo-o desconhecer-se onde
não está.
13
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Aproveitaríamos, sem dúvida, o passado anterior à
crase, — lá quando o encontro de duas vogais iguais
formavam um hiato-eco, — a/a, e/e, o/o, como se pode
verificar medindo versos de uma fase do português
arcaico (Cf. J. J. Nunes, Crestomatia Arcaica, XXXIII, 3.a ed.). A língua portuguesa estava em formação.
Como que ainda não "se" tinha encontrado a si mesma.
Ou lhe faltava aquele "estalo" decisivo de um acontecimento político de repercussão profunda que a despertasse de sua elaboração interna e a propelisse para uma
grande função externa, — a expressão autônoma de um
povo consciente de sua autonomia e disposto a dar-lhe
uma expansão histórica.
Rasgando o véu limite que a obrigava a dormir
para dar trégua ao mistério de seu genius, a independência do povo lusitano trouxe a sua língua para o
exercício de sua especificidade em plano histórico, polindo-se no diálogo comezinho da gente portuguesa espontânea e aprimorando-se nos tornos do gênio da
inspiração estilística.
E' neste curso, hesitante ainda como noviça do
piano luminoso da consciência nacional, que a língua
portuguesa, convocada para o surto humanístico, pede a
mão forte do latim feito terra-de-ninguém, para ajudá-la
a subir. E enquanto os homens se deslumbram com as
achegas do latim-reserva, do latim sem dono, afogandose, descuidados, em seus mananciais caudalosos, o gênio
da raça cuida de si mesmo, no recesso das estruturas
da língua comum, enviando para os salões do espírito
os lampejos de sua intuição.
14

II

FENÔMENOS LINGÜÍSTICOS PROPÍCIOS
À CRASE

E

M certo estado inicia! da língua portuguesa, ainda
entre latim vulgar e português, deu-se a queda de uma
consoante fraca intervocálica, deixando em hiato duas
vogais idênticas ou assimiláveis (Cf. leer, veer, teer,
saadio, meezinha, vaadio, coorar, coor, preegar, íee,
peegada, pee, paaço, poboo, coobra, doo, mercês, gaado,
poo, meesmo, seer, meestre, creer, etc. etc.).
De parte a biografia de cada palavra, para reduzir
o caso ao que tem de geral, notamos que a fase de
hiato foi curta, passando-se logo à etapa de um segundo
fenômeno, — a crase, coincidindo ou não com o acento
tônico, possivelmente com a sua colaboração. E' interessante notar-se que a crase não se modifica ou matiza,
funcionalmente, através do tempo, a saber, diacrônicamente, mas sincrônicamente. Porque, — quanto é isto
importante! — não era a crase um fenômeno primitivo, — sim uma conseqüência do sistema fonético português. Aí está a sua raiz. Daí é que se ramifica em
vários serviços gramaticais, de que falaremos breve.
Por agora, ressaltamos um aspecto secundário: é que
os mais atilados escritores portugueses não atinam logo
com a natureza do fenômeno que se processava em sua
— 15

fala. E assim, confundem, gràficamente, a representação da crase e do acento tônico (Cf. ataa, laa, íaraa,
etc.). Sirva isto para mostrar de quantas suspeitas se
deve cercar a informação escrita de uma língua por
aqueles mesmos que a falam. No tocante à crase, até
hoje os portugueses são displicentemente incoerentes na
representação da crase oral. E foi nisto que nossos gramáticos se estropiaram.
E' um caso excepcional de abulia, de impotência
crítica, pois não se suspeitou entre eles da escrita clássica, nem como regime ortográfico, nem como sümples
composição gráfica. Supôs-se tudo perfeito e acabado.
Restava apenas enquadrar a língua escolar do Brasil na
grafia da crase. E' triste pensar-se nos efeitos de uma
aprendizagem em tal clima de submissão da inteligência
juvenil, ao mesmo tempo que se negava ostensiva ei
ofensivamente, todo mérito à língua falada por todos
os brasileiros, — pais e filhos.. .
Ainda em relação ao fenômeno da queda de consoante fraca intervocálica, indicamos os casos em que
houve interferência de nasalização: viinte, been, voontade, irmaa, viinr, vaa, etc., e também o encontro de
— a — com ai, em que a consoante — / — faz de reforço
da vogai: — a algum, a alguém, etc.

certamente deformadoras do símbolo visual. Este serve
ou tem servido onde a língua viva se impõe pelo contacto, ou prestígio e a necessidade. Nenhuma ortografia do mundo atual é fundamentada em princípios coerentes. Na portuguesa, por exemplo, a conservação do
— s — entre vogais é um verdadeiro escândalo, que já se
pretendeu justificar com um absurdo descomunal: a
existência de cistos provinciais portugueses onde se
ressente diferença entre os fonemas — s — e — z —.E'
um argumento em que se troca o espírito1 político e cultural da ortografia nacional por uma regra do método científico. Tem todos os ares de dissimulação e alheiamente
do academismo esse triste argumento, que usa da grafia
contra a unidade nacional das línguas, criando confusão
e embaraço naquilo que foi inventado para uniformizar
e facilitar as vantagens da linguagem natural.
Vem a pelo a indicação de uma balbúrdia criada
pelo sinal da crase. Sempre o mesmo para diferentes
casos, induziu o gramático brasileiro a identificar todos
em um só, — o mais próximo do logismo gramatical
dominante.
Ora, a verdade é que nem toda crase é soma de

A grafia, em tudo isto, vale ao pé de quem fala
a língua que ela representa. A vida supera as deficiências, contradições, balbúrdias da inteligência visual.
Mas para substituir à distância a língua viva de um
povo, nada mais disparatado que o recurso da grafia.
Ela é impotente contra as reações regionais distantes,
16 —
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III
FENÔMENOS DIVERSOS IDENTIFICADOS
NA CRASE

N,

EM tudo a que chamamos crase é soma de dois'—
aa. Pode tratar-se apenas de acentuação ou reforço
do —a—, preposição ou artigo. Em locuções dos tipos
— à fome, à medida que, à força de, — indefinidas, — a
preposição —a— é tonificada até o timbre da crase;
no caso da preposição — até — seguida de artigo —
o, a, — o artigo é reforçado até a altura da crase. O
certo seria, pois, escrever — até à, até ò, até às, até os.
A escrita — até ao, até aos é um caso de hipercorreção
(Fritz Heussler).
Aproveitamos o ensejo para uma explicação útil.
Em psicologia coletiva da linguagem, observam-se
dois fenômenos de certo modo antitéticos, no plano da
correção da linguagem. São duas formas mórbidas da
língua correta. Por uma, exagera-se o desejo de falar
bem por vaidade ou orgulho de raça, de nação, de
patriotismo. E' a hipercorreçêo. Pela outra, exagera-se
a correção por humildade, renunciando-se a um modo
de dizer regional ou mesmo nacional, em homenagem
a um prestígio superior, tradicional, — em todo caso,
estranho. E' a hiperalienação. Em ambos os casos, o
exagero é mal fundado em uma analogia aparente, e não

motivo para se fazer. A hipercorreção da ortografia
etimológica é uma hiperalienação frusta, em geral, mas
com resultado, algumas vezes (Kretschmer, Intr. a Ia
Ling. griega y latina, 37-8). Porque a hiperalienação
corrige em favor de critérios artificiais, estranhos à vida
(Th. Gartner, Uberentausserung. Cf. W. von Wartburg,
Kretschmer, etc.). E' um caso de heteronomia lingüística. O critério de correção da linguagem é "estranho", remoto, não vivido.
Ver o caso concreto de — até ò, até os. Com o
português rude pronuncia o ditongo — au monotongado
em — ò, entenderam os letrados que devia ser aquele
um caso assim, e trocaram — ò, os — em — ao, aos.
Os gramáticos brasileiros logo consideraram crase o
i— à — depois de — até. Na hipercorreção, revela-se a
antítese cultura versus povo. Na hiperalienação, revela-se um complexo de inferioridade comunitário. O homem culto se dissocia, espiritualmente, e, quase sempre,
se descompromete, moralmente, do seu grupo, aliando-se
a um grupo distante, remoto ou mesmo ideal, a que
atribui alto prestígio. Pode não existir razão aparente
para a correção e esta fazer-se atrabiliàriamente.
E' uma forma delirante de heteronomia, que faz supor
uma abulia grave. Aí, os homens cultos subestimam
seu grupo nacional e vergam-se de qualquer maneira
ao modelo que a própria natureza os impede de alcançar.
Não precisamos demonstrar que a nossa hiperalienação
lingüística oficial e acadêmica está toda dentro do
último caso.
E' natural, pois, que a nossa gramática didática
seja o que é: a mais tremenda babel terminológica a
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serviço de mil "problemas" jamais resolvidos. Tantos
são esses problemas e tal a variedade de soluções enfaticamente propostas como infalíveis, que melhor lhes
caberia o nome de — equívocos. Para maior confusão
e humilhação dos nossos gramáticos, consagrados com
toda a alma ao culto da língua portuguesa, as suas soluções dos nossos supostos problemas são ignoradas ou
suspeitas aos portugueses. Por onde o seu verdadeiro
nome não é "problema", e sim — equívoco.
Podemos resumir os fenômenos que geram a crase
portuguesa, — a tonificação de um fonema mudo, — em
duas modalidades lingüísticas: a) por soma de dois fonemas átonos idênticos em um só — forte; £>) por elevação do tom de um fonema átono para um determinado
fim. — A crase é aqui um utensílio gramatical. Comporta fins diversos, como o — que nas locuções. Note-se: a crase portuguesa pode ser de —a—, de —e—,
de —o—. E tanto pode ser inttavocábular (besteiro
pregar, corar, sadio, pegada, mèzinha, etc.), como zníervocabular (à, àquele, àquilo, até à, até ò, est-àgonia,
est-àvenida, etc.).
Não sabemos se se faz crase de — e — intervocabular, em Portugal.

IV

COMENTÁRIOS SOBRE O IMPERATIVO
DA CRASE NO BRASIL
. CRASE dos compêndios brasileiros, que a lei protege e impõe, não é um fenômeno lingüístico em terras
do Brasil. Ê, então, necessariamente, uma convenção
escrita, impotente para trazer a nós o que representa.
Sabemos, todavia, que a crase por somação ou tonificação é algo que, ouvindo ao português nato, não sabemos fazer. Em língua viva, saber fazer é fazer bem
não pensando no que faz. Aquilo que o natural faz
sempre igual em igualdade de condições, percebe com
estranha acuidade no seu conterrâneo e aí o identifica,
tàcitamente, — não pode ser feito pelo estrangeiro que
afinou as cordas da elocução e da audição na sua
língua materna, desde o berço. Neste sentido, somos
"galegos" para a audição lingüística portuguesa. A crase
gráfica em que tanto apuro temos gasto, inutilmente,
é um schibboleth que, na fala, nos "denuncia" como
estrangeiros entre portugueses. Estrangeiros sim, pois
não sornos rebeldes nem inferiores a normas portuguesas
de falar que não ouvimos bem trazem o sinete de um
prestígio político nacional que nos ofereçam em troca de
nossas diferenças a vantagem de uma unidade orgânica,
sugestiva, correspondente a muitas outras unidades
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vantajosas, — a unidade territorial, a .unidade econômica, a unidade política, a unidade familiar, a unidade
administrativa, a unidade na dor e na alegria, na honra
e no prestígio, nos direitos e nos deveres comuns.
Quando se fala em "unidade lingüística" objetivamente, culturalmente, nacionalmente, não pode nem é
possível omitir-se o que toda língua é por natureza,
— um símbolo e um instrumento de comunicação
social. O que ela unifica não é uma gramática, uma
filologia, uma lingüística, mas, sob essas formas, os
valores que nela se identificam, convertendo-se todos, —
os mais diversos, — em palavras. Falta-nos o termo
para dize-lo e por isto muitos o omitem, raciocinando.
De qualquer forma, unidade de uma língua significa
unidade de todo o seu conteúdo significativo onde e
como e enquanto existe. Por outro lado, traduzindo
tudo de um povo, a sua língua traduz também a sua
liberdade em todas as suas manifestações, inclusive nas
manifestações lingüísticas naturais e nacionais. Não se
compreende um povo livre, — dizem norte-americanos
eminentes, — sem língua livre. As relações de urna e
outra coisa são de tal sorte naturais, que nunca se esperou a liberdade ou autonomia específica de uma língua,
para reconhecê-la livre na intrincada composição espiritual da liberdade de uma nação. Ela tem isto de peculiar: só serve quando serve. Primeiro tem de ser
instrumento maleável das invenções da história, para
ser, depois, fator ativo e até prospectivo de um povo.
A língua que se libera na intuição da poesia, não é a
língua frouxa de um diletantismo irresponsável, como
foi o grego ern Roma, o latim na Europa. E' a língua
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vivida, sentida, exigida, necessária, —- uma em todos e
em cada um — outra. A exaltação que gera o estilo
sublime, perenemente sublime, é argamassada com almas
torturadas de que ele brota como a água nos interstícios
da rocha, — cristalina e pura. Só assim o gênio encontra a genialidade de sua língua e um povo se eleva
na genialidade de um homem. — Quantas vezes já se
verificou, em mil exemplos magníficos, que só a língua
da criança pode ser genial na língua do homem!
E só essa língua pode ser imperativa, — suavemente imperativa, pois iniciando o seu domínio na infância, feita hábito na mocidade, não custa aceitar-se o
resto da vida. Aí, sabem os mais que o seu imperativo
é uma recompensa, que o seu dever é um direito, que
a sua lei é a nossa liberdade.
Ver como sofre o estrangeiro, para falar como
falamos sem esforço. Aí a língua é só exigência, porque,
descontada a parte dos benefícios, ainda sobra exigência
sob forma de estigma.
A crase portuguesa, como tantos outros "problematismos" da nossa hiperalienação lítero-gramatical,
oficial e acadêmica, é só exigência e estigma. E por
que? — Porque nos obriga, à distância e parcialmente,
a uma língua que não falamos e estudando toda a vida,
nunca escrevemos bem.
E por que tanta exigência? Será que precisamos,
vitalmente, de uma língua assim tão resistente à nossa
vontade? No caso particular da crase, podemos tê-la
como regra sem que a tenhamos como fenômeno nem
como hábito de falar? E por que a perdemos de modo
tão radical e irreparável?
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A resposta a esta pergunta é a razão última do
presente ensaio. Tomemos, pois, a crase como é, onde
vive, como fenômeno, hábito, presença real. Aí a encontramos, facilmente, — ouvindo-a natural e espontânea, na frase. Em última análise, é uma acentuação
de um átono, — reforço ou soma, resultante da atonicidade peculiar dos fonemas — a, e, o, — em português,
antes, — do sistema fonético português. E' por força
disto que se processa a crase portuguesa em várias situações. Praticamente: existindo em português variações
átonas de tais fonemas, capazes de se fundirem numa
tonalidade aguda, quando se encontrem em ligação na
frase, — dá-se o nome de crase a esta fusão, seja qual
for a função ou significação dos elementos vocabulares
participantes do processo.
Uma vez criado o processo da crase, isto é, a tonificação de um átono, o genius da língua portuguesa se
aproveitou desta para outros recursos da expressão. For
outras palavras: depois de criado o dinamismo da crase,
não se limitou a língua portuguesa a crasear somente
por somação de átonos iguais. Adiantando-se ao processo
inicial, entrou a fazer uso da tonificação do átono para
outros fins interessantes e muito peculiares da língua.
De toda importância no caso é o fato de que não
entrou aí a reflexão filológica para nada. Jamais esta
reflexão foi concomitante com a formação de uma língua.
Confirma-se o asserto com a formação da crase portuguesa, que não interessou aos filólogos portugueses senão
em nossos tempos. O que quer dizer que — já podemos
falar assim, — as crases portuguesas têm vivido reguladas pela própria legalidade da língua, — à revelia dos24 —

filólogos. Esta suficiência interior do fenômeno da crase
é explicada, cientificamente, pela natureza dos fenômenos lingüísticos de que ela nasce no curso da fala.
E como não se trata de um fenômeno universal e permanente, mas de um estado da língua portuguesa, o processo da crase portuguesa é justamente denominado, em
psicologia da linguagem, — um hábito adquirido na infância. Finalmente, como este hábito tem uma extensão social e um sentido coercitivo, recebe o nome de
costume lingüístico português. E' parte do uso geral.
Por onde a regra gramatical em que esse costume
seja esquernatizado, preceitualmente, há de ser muito
fácil de aceitar em Portugal. Antes de dever ser, — já é.
E como pode vir a modificar-se, ampara-se corn a regra,
que é um recurso da reflexão em arrimo da espontaneidade. Então, a regra ou as regras da crase portuguesa
hão de ser fáceis de receber e sentir pelos portugueses.
Não se compreenderia que fosse a crase um costume
geral dos portugueses resultantes de seu sistema fonético
e adquirido na infância, e, ao mesmo tempo, difícil de
enunciar, estranho ao ouvido, problemático nas regras.
O fato é de extensão universal: nenhuma regra de f alar
certo poderá ser difícil, estranha e problemática, uma
vez que toda regra deve ser apenas um esquema de urn
costume de falar começado na infância e condicionado
por um sistema lingüístico historicamente constituído.
Pensávamos nisto, quando, iniciando a nossa prova
didática sobre o "problema da crase", para um segundo
concurso de português, no Colégio Pedro II, estabelecemos: "A crase em Portugal é costume; a crase só é
problema no Brasil."
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COMO O COSTUME DA CRASE
PORTUGUESA E' VISTO NO BRASIL.
CRÍTICA — SUGESTÕES
f M tese, afirmamos: a crase portuguesa não é dita
nem ouvida no Brasil. E como o ensino da língua
portuguesa entre nós não pode ser recebido através do
emigrante português, em imensa maioria de condição
social inferior, semi-analfabeto e visto como estrangeiro, — não temos outro recurso para nos orientar no
emprego da crase, além da escrita dos clássicos até o
século XIX.
Não é costume nosso a crase da língua portuguesa.
Para dize-la, temos que fazer um grande esforço de
pronúncia, que, — diga-se de passagem, — é o mesmo
que precisaríamos de fazer para dizer certo qualquer
vocábulo português. O nosso sistema fonético diferenciou-se do sistema português e toda vez que um fenômeno português de linguagem se condiciona, predominantemente, ao sistema português, esbarramos de modo
invencível. Não se trata de acidente, mas de uma
constância involuntária e invencível. Assim, a sínclise
dos monossílabos átonos portugueses, conseqüência daquele sistema, nunca será entre nós um costume, pois
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para ser costume, teria de ser antes uai fenômeno natural, e sabemos que não o é. Então, espontânea em
Portugal, a topologia pronominal portuguesa é uma
convenção escolar e literária no Brasil, — sempre difícil,
sempre estranha, sempre problemática. E contraposta
à fala natural de todos os brasileiros. Não nos sendo
natural, terá que nos ser imposta, deformando a nossa
espontaneidade habitual, sem jamais nos colocar dentro
do genius da língua histórica de Portugal. Então, quando o brasileiro resiste a dizer — Me dê — e se impõe —
Dê-me — comete contra o seu sistema de falar a mesma
violência que faria ser, resistindo a dizer — vatapá —
se impusesse — vatapá . . . Sempre podemos violentar a
nossa língua e até substituí-la por outra. Mas o que
não é dado é fazer que o resto do mundo nos acomnhe em nossos dislates.
Então, sem referência possível para a crase na fala
brasileira comum, temos que valer-nos, oficialmente, dos
livros clássicos, fundando no seu exemplo a nossa crase
puramente escrita. Em aparência, tudo é muito simples.
Acontece, porém, que jamais o autômato se faz tão perfeito como o seu modelo vivo. E quanto mais as aparências iludem as diferenças de um a outro, tanto mais
estas últimas fazem sentir, em profundidade, as resistências da vida.
Assim, em primeiro lugar, não podemos mais distinguir o fenômeno, o costume, o modelo. Na língua escrita — tudo vale o mesmo. Passando dos lábios para
os olhos, a língua se imobiliza, instantaneamente.
A música da fala se converte em figuras para a visão.
Não se sente aí a voz de quem fala nem as modulações
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da frase, Impossível também sentir-se a elevação estilística do escritor e o senso de suas preferências, pois
não há referência a uma língua comum de que ele se
eleve pelo bom gosto e o talento. Poderemos, sim,
acreditar, falsamente, que a língua do escritor é a mesma
do seu povo até os pormenores do seu estilo. Ainda
mais: dificilmente distinguiremos na língua estilizada o
que é do autor do que é de todo-mundo. E freqüentemente confundiremos exceção com erro, — dizia sabiamente Fénélon com referência ao grego. Finalmente:
a língua escrita não nos deixa perceber as omissões, as
contradições, as demasias do regime ortográfico, porque
não o podemos aferir com a língua que representa muitas
vezes em conflito com os costumes.
O fato de não podermos distinguir com segurança
os limites entre o costume de todos que falam uma
dada língua e as invenções de seus escritores nos obriga
a confundir, praticamente, a gramática da língua com a
sua filologia, como tantas vezes fazemos diante dos
monumentos de línguas mortas. E isto é grave, pois a
gramática filológica baseada em monumentos é uma
trama impenetrável e de interpretação infinitamente
variável devido às grandes diferenças de estilo dos
escritores. A tendência aí é para problematizar a gramática em contendas filológicas, — exatamente como
sucedeu com a gramática portuguesa no Brasil.
Tão importante como isto é o fato de não se poder
sentir sempre o ritmo histórico das línguas através de
seus escritores. Perde-se aí a noção do arcaísmo, do
neologismo, assim como, no sentido espacial, o sentido
do provincialismo, multiplicando e complicando os pro28 —

blemas de pesquisa dos estudiosos, que hão de ser sempre raros e não podem servir de guias de línguas vivas.
Ora, as línguas são, essencialmente, fenômenos históricos. E disto não nos podemos afastar, sem negar
a participação ativa e preeminente das línguas na caracterização e na evolução das diversas culturas do mundo.
No mesmo "clima" em que se desenvolve a história de
cada povo, estrutura-se uma língua adequada, — o
povo radicando-se na terra e a língua radicando-se no
homem.
Os filólogos brasileiros se têm deixado, infelizmente, dominar pela ilusão filológica, — a saber, a idéia
de que a gramática portuguesa se identifica ilimitadamente com a filologia portuguesa, — o costume português de falar com o exemplo clássico de português, o
falar certo com o falar bem, a língua comunitária com
o "estilo nobre", a ortografia com a fala, o fonema com
a letra, etc. De modo especial, por força dessa ilusão,
perderam o sentido de historicidade, de naturalidade e
de habitualidade da língua portuguesa, tais quais acontecem na língua portuguesa, em sua fonte única.
E a língua portuguesa sem estas circunstâncias
não é mais uma língua viva, e a verdade é que nossos
filólogos a tratam como morta ou ao menos independente dos portugueses vivos, como tratamos o latim
sem o Império Romano.
Ver, agora, como se comportaram nossos filólogos
diante da crase.
Primeiro, não supuseram a fala do Brasil, mas, em
compensação também omitiram a língua portuguesa e
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sua história. Depois, consideraram a ortografia — passe o termo, — da crase como suficiente e irremovível.
Em terceiro lugar pretenderam explicar toda a crase
com sintaxe, — a do artigo e a da preposição — à.
Em quarto lugar, prescindiram de correlacionar o fenômeno da crase com outros da mesma natureza fonética,
tratando os fonemas como letras.
Ora, — dizem à uma os portugueses, — o fenômeno*
da crase oral portuguesa é antes de tudo um "resultado"
da atonicidade dos fonemas — a, e, o. E isto não pode
ser dito da crase no Brasil. Fica, então, excluído o aspecto de natureza da crase. Deixa de ser fenômeno de
nossa fala. Não sendo fenômeno natural, reduz-se a
convenção visual regulada pela escrita portuguesa clássica, e assim confundida com fato literário, segundo um
"modelo" escrito e autorizado. Depois de elevada à
categoria filológica, desce ao plano comum de regra —
exemplo, independente do uso geral. Deve ser, — sem
ser. Impronunciável pelos brasileiros, é-lhes imposta
como norma, não de ortografia, mas de sintaxe. Um
caso de sintaxe gráfica, — inaudito. E limitado, estritamente, pela escrita. Dispensável na fala, é dada como
imprescindível na escrita. Ninguém a diz. Ai, porém,
daquele que não a escrever onde os clássicos a escrevem;!
Mas, — continuam os portugueses, à uma, — a
nossa crase oral é muito mais extensa, do que a deixam
supor as regras de emprego da crase gráfica dos filólogos
brasileiros. Aqui, em Portugal, não temos regras gramaticais de uso da crase, ou, pelo menos, vivemos e, vivendo, craseamos sem a ajuda de regras durante séculos, —
uns quinhentos anos, mais ou menos. Em compensa»

cão, aqui, em Portugal, não temos "problema" da crase.
— Craseamos. Por outra parte, não podemos servir-nos
das regras de crase brasileiras. Ouviram cantar o galo
os seus "inventores". Mas não sabem "onde". O onde
é aqui, — a terra em que a crase resulta do sistema
fonético estabelecido ei suscetível de verificação experimental. Não compreendemos como possa continuar a
existir crase onde mudou o sistema português de fonética.
Depois, os brasileiros não aludem sequer a muitas frases
que fazemos, como andamos. Aqui, a história da língua
portuguesa continua: no começo não creseávamos; depois, passamos a crasear na fala, sem acertar bem com
a escrita do fenômeno; depois, convencionamos crasear
com acento agudo a crase intravocabular e somente
algumas da fala. No Brasil, omitem-se algumas e dão-se
regras gerais para "a crase" que só convém a alguns
casos. Afinal, as regras brasileiras para a crase portuguesa nos fazem pensar em regras francesas para o
italiano, regras espanholas para o rumeno, regras provençais para o português.. . Positivamente, a crase
portuguesa não é dita, nem ouvida, nem sentida, nem
compreendida no Brasil. Assim, a mocidade brasileira
nunca virá para dentro do império lingüístico lusitano.
Os gramáticos precisam de mudar de rumo e começar
a ensinar português pela fonética. Têm de ocupar,
tardiamente, o lugar das mães portuguesas, que foram
bem poucas no Brasil.
Sim, — concordamos nós, — não está presente em
nós a história da língua portuguesa. E se nós continuamos a prescindir da nossa história nos últimos quatrocentos anos, e do nosso clima, e das nossas conjugações
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de raça, e de nosso regime de trabalho, e dos fatores culturais que temos recebido diretamente, e da naturalidade
de nossa fala, — nem seremos portugueses, porque não
o podemos, nem seremos brasileiros, porque não o
queremos. . .
Por onde se descobre a razão da resistência da
nossa juventude à didática de nossa gramática. Ela se
contrapõe aos hábitos lingüísticos que o jovem brasileiro leva de casa para a escola, sem lhe oferecer valores
correspondentes. Impingem-lhe nomenclaturas rebarbativas, aturde-a com picuinhas filológicas, insinua-lhe
um conceito de "língua difícil", — um puro artifício
para um diletantismo anti-social, humilhando-a no que é,
E o que mais nos constrange nisto é que a maioria
das emendas feitas na língua natural da juventude pelos
mestres irritadiços de língua portuguesa assentam num
erro fundamental da didática desta gente. Para eles,
mestres, a fonética portuguesa é um número certo de
"entidades" fônicas, autônomas e fixas, para diversas
justaposições vocabulares, como os átomos de Demócrito. De sorte que nunca imaginam tendências, — as
fortes tendências fonéticas, —- influências de vizinhança,
conflitos vitais entre fonética e espírito, em suma, conjunto orgânico dos chamados sistemas fonéticos, tais
como os descrevem os tratados de gramática histórica.
Assim, quando um professor corrige a pronúncia de um
vocábulo enunciado por um aluno, nunca pensa num
dinamismo coeso, regulador de toda a fala, mas num
caso isolado em função de uma etimologia remotíssima,
como se o tempo fosse vão para a continuidade das
línguas ou se houvesse tempos privilegiados de vitali32

dade das línguas seguidos de uma idade filológica na
qual a vida cede tudo à regra da gramática e gramática
assume o direito irrestrito de comandar cadáveres lingüísticos. Sente-se nessa atitude a rotina da didática
do latim humanístico, — uma língua sem ação, uma língua cuja gramática se confunde com a filologia, uma
língua em que a letra prevalece sobre o fonema, uma
língua que não muda, uma língua que é só diletantismo
cultural e não obriga, socialmente, a ninguém. . .
Então, quando um professor de português nos ordena a escrever —se— em lugar de —si—, sem nenhum interesse pela nossa pronúncia desta partícula,
não está pensando no sistema fonético de que resulta
aquela pronúncia nossa, mas na ortografia portuguesa:
ou quando nos manda colocar o pronome complemento
procliticamente ao verbo numa oração negativa, não
está percebendo nada do "fenômeno", mas atendendo a
uma norma portuguesa de falar. No caso da pronúncia
de — se —, o nosso professor faz confusionismo etimológico, pois troca a etimologia latina pelo uso português
atuai; ou quando nos manda pronunciar, artificialmente,
a conjunção —mas—, não lhe ocorre o dislate de criar
um fonema para um dado nome. Ora, dizendo —
mais— por —mas— e —si— por —se—, o brasileiro
está conservando uma pronúncia remota desses vocá
bulos, porque, dado o nosso sistema fonético, em que
não é natural um monossílabo átono, coincidiu a tradição com as exigências atuais de nossa fala. Assim, não
é por serem antigas as pronúncias — si e mais que as
conservamos, mas porque obedecem ao mesmo sistema
fonético segundo o qual dizemos — mi, ti, nus, vús, Ihi,
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ú, ais, eis, etc., em vez de — me, te, nos, vos, lhe, o,
as, és, etc. E' preciso não ver de modo nenhum a
natureza em tais expressões lingüísticas, para se ter a
ilusão de que o étimo remoto está agindo na fala atual
de nossa gente. E isto se confirma a cada instante em
qualquer aula oficial de português, no Brasil. Por
exemplo, quando o nosso professor afirma, seriamente,
que a crase é a soma de —a— com —a— pronunciando
a crase, a preposição e o artigo com a mesmíssima tonalidade, e não sente que não somou nada, mas repetiu
três vezes o mesmo fonema, prova que nunca está ouvindo a língua que ensina, mas lendo, com os olhos ou
mentalmente.

Parecerá talvez ocioso indicar essas peculiaridades
da nossa didática da língua portuguesa, inteiramente
diversas das práticas escolares no ensino das línguas
estrangeiras vivas e flagrantemente diversas das praxes
portuguesas de ensino da língua materna. Veremos, no
entanto, nas páginas seguintes, as conseqüências desastrosas e, afinal, deformantes da nossa didática segundo
a qual a língua portuguesa é ensinada entre nós como
língua materna dos brasileiros e como morta dos portugueses .
Não alimento a esperança de provocar nenhum
estremecimento da bela adormecida — a nossa didática
da língua materna, — porque reconheço que nenhum
ensaio particular de crítica científica de uma situação
de fato bastou nunca para criar corrente de espíritos
contra remansos formalísticos. Imagino, contrariamente, muitos leitores que porventura me venham a ler e,
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em seguida, perguntem de si para si: — mas, afinal,
que é mesmo que ele quer?
Respondo-lhes por antecipação: — desejaria, caro
amigo, que você me lesse outra vez, sabendo por alto
o que eu lhe disse em todo o meu ensaio; na segunda
leitura, sem preocupação de surpresas, você me leria por
dentro, certo de que sou um homem como você há de ser,
Não quero construir sobre ruínas feitas por mim, porque
não dou muito por esta espécie de alicerce. Quero
apenas que se tomem as coisas da linguagem do brasileiro no mesmo sentido em que são consideradas pelos
homens de estudo as diversas representações da natureza
que nos forma e nos envolve, necessariamente. Você
está povoado de verdades adquiridas nos dias em que
você não podia julgar seus mestres capazes de falsificar
coisas fáceis de ver e sentir, como é a identidade sonora,
em sua fala, das parcelas —a— e —a—, que se
somam na crase, com a mesma crase. Agora, você poderá ver bem, acumulando fatos semelhantes a este,
até onde chega a incapacidade crítica dos nossos professores de língua materna. Com isto, não se deixe estarrecer em perplexidade, mas avance, corajoso, fazendo
de cada descoberta o instrumento metodológico de novas
escavações. E assim poderá você conseguir desvendar
coisas de vivo interesse, como é, por exemplo, a correlação dos fenômenos lingüísticos, até mesmo dos que
nos parecem mais distanciados, com esta particularidade: você o sentirá em si mesmo e ganhará a íntima consciência do que a linguagem tem de inconscientemente
regulado como natureza. Dou-lhe um exemplo, — a
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correlação do fenômeno da crase e da sintaxe de ordem
dos pronomes átonos, em português. Considerados do
ponto de vista da etimologia linear, — "1'étymologie
dês éíymologistes", a etimologia retrospectivamente
"exemplar", a crase e a topologia pronominal são entre
si estranhos, de cabo a cabo, — na origem e agora.
Vistos, porém, na sua verdade, real e atual, como dinamismos vivos da linguagem articulada no homem articuíante, em ato de articular esses dois fenômenos lingüísticos são efeitos de combinações fonéticas dentro do
sistema português. A crase dita e ouvida dos portugueses é, de fato, uma soma de átonos ditos e ouvidos;
e a topologia dos pronomes átonos monossilábicos, —
me, te, se, lhe, o, nos, vos, — é um efeito da atonicidade
monossilábica portuguesa.
Nossos filólogos cuidam deste caíp com um zêío
jansenista; porque os pronomes em questão traduzem
uma "categoria" gramatical, reflexo de uma categoria
lógica e servem de complemento lógico de verbos.
E fazem da topologia um privilégio desses pronomes.
Outra vez, desprezando o "fenômeno" da linguagem,
nem imaginam que a subordinação dos átonos aos
tônicos é anterior à sua significação lógica. Dependem
da sílaba tônica de cada vocábulo polissilábico as sílabas
átonas, e toda partícula átona fora do vocábulo está
sujeita à mesma atração. (No vocábulo: ad-mi-rá-vel;
fora do vocábulo: dês-de-que, ha-de, etc. — Na frase:
"Estas frutas como-as eu hoje mesmo" — a ênclise de
—as— (pron. ) é a mesma do artigo nesta outra frase:
''Estas frutas de hoie não cheiram tanto como as tuas".

A sínclise não é privilégio da categoria pronominal; é
propriedade física de um fenômeno lingüístico).
Então, a crase e a topologia dos pronomes átonos
se encontram no mesmo ponto de partida: a atonicidade
típica do sistema fonético português.
Não nego o interesse da pesquisa etimológica histórica. Nego o étimo protótipo, o étimo humanístico,
o étimo sem história, supra-temporal e supra-espacial.
Porque a minha língua é tão natural e capaz, corno outra
qualquer, e de nenhuma posso eu servir-me tão bem,
como dela. Ã minha língua me dei, quando era criança,
para que ela se desse a mim, quando eu fosse homem.
Ela é eu, e eu sou ela. Primeiro, ela me fez como os
outros, alongando em mim a continuidade secular da
minha comunidade; depois, ela se fez como eu, afeiçoando-se ao meu temperamento, convertendo-se em segunda natureza particularmente minha e acompanhando a
minha evolução espiritual. Pela minha língua reconheço a voz e encontro a alma dos que amo, e sinto o
valor das coisas que me são caras. Experimentalmente
cônscio disto é que atribuo a causa de muita deformação do espírito brasileiro à agressão deprimente da nossa
infância e nossa juventude, que levam para a escola
uma língua intuitiva e afetiva, — a língua materna, —
e o mestre, em vez de a continuar a desenvolver, entra
a rebatê-la com dureza e crueldade, às vezes com ridículo, considerando as resistências naturais que encontra
defeitos de caráter dos alunos.
Afinal: a crase-problema da gramática filológica
do Brasil só em pequena parte coincide com a crasecosturne da fala geral dos portugueses. Considerada
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como simples soma de —a— com —a—, acabou reduzida a um cruzamento de duas sintaxes ou à sintaxe de dois homônimos, — a preposição —a— e o artigo —a—, com extensão aos demonstrativos, — aquele,
aquilo. Como as regras para esse cruzamento não bastaram para explicar todas crases escritas dos exemplos
clássicos portugueses, admitiu-se, inexplicavelmente, uma
crase em que, não havendo soma, ninguém sabe o que
é mesmo que se dá. E o problema continua... E de
tanto continuar, criou o gosto do problema, a exploração
do problema, o prestígio do problema. Fez isto, repito,
o problema filológico da gramática oficial do Brasil.
A nossa filologia vive dele, sob mil formas, faz mais
de um século, — como os clínicos e cirurgiões vivem
dos males alheios.
A isto respondem os portugueses, à uma: — "temos
crase de —a—, de —e—, de —o—, dentro do vocábulo
ou da frase. Essa crase resulta de qualidades de fonemas nossos. Sem eles não pode ela existir. Com eles,
faz-se ela sempre que as condições da frase lhe são
propícias. E' um "fenômeno" lingüístico. Como fenômeno, aproveitamo-la em diversas circunstâncias, como
acento muito peculiar de nossa língua, pois, mudando
a tonalidade da vogai, pode servir a fins diversos. Por
onde a nossa crase se fez um "utensílio" gramatical, corno
a partícula "que". Às vezes fazemos crase puramente
fenomenal, a saber, sem nenhuma significação especial,
como em — minh-àvó, est-àgonia, filh-àmada, etc. A
crase das expressões — à luz, à fome, à toa, amanhã
aquém, etc., não tem nada que ver com a da soma."
Quando medito nesses conflitos da gramática por38

tuguêsa do Brasil com os pontos de vista portugueses,
concluo para mirn duas hipóteses com respeito à atitude
dos mestres portugueses em geral, diante da nossa filologia. E' sabido que estes nos tratam quase sempre
com um silêncio ou um elogio social, muito cortês, sendo
raros os casos de desatino, como os de Cândido de
Figueiredo e Botelho do Amaral, — mistos de salamaleques e estupidez, — mas a verdade é que nunca
fizeram uma crítica sincera e franca das nossas atitudes
filológicas, muitas vezes estranhas ao sentimento lingüístico lusitano. Daí as duas hipóteses que formulamos, sem decidir-nos por nenhuma delas: a primeira
é a de que os portugueses nos ignoram sumariamente
e não sem algum desdém íntimo, fundado no velho
imperialismo político e no recente exclusivismo cultural
do europeu, — esforço de muitos e título de muitos mais;
e essa ignorância já foi registrada e reclamada por autores de cá e de lá, como o próprio Botelho, além de revelada, crassamente, por muitos de lá; sendo assim, não
poderemos estranhar que não protestem contra as nossas
adulterações da língua portuguesa autorizadas aqui pelo
ensino oficial; a segunda hipótese é a de que os autores
portugueses nos conhecem, mais ou menos, porém entendem que é preferível não estar a dar-nos lições elementares muito freqüentes, para não agravar as distâncias que nos separam e já são por si sós invencíveis;
evitando suscetibilizar a nossa erudição filológica —
especialmente as nossas interpretações gramaticais da
língua portuguesa, preservarão para a sua gente uma
boa margem de vantagens de diversas naturezas.
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Não sei qual das duas hipóteses corresponderá a
toda a verdade, mas é certo que os de lá não nos regateiam elogios formais, ao mesmo tempo que se resguardam de nossas análises de sua língua e se furtam a
mostrar a sua falsidade. Um caso: a Réplica de Rui
Barbosa foi muito divulgada e reverenciada em Portugal, mas nenhum autor de estudos filológicos disse, com
franqueza, o que ela tem de estranho para os portugueses em assunto de fonética, de crase, etc.
Pois não imaginam os filólogos portugueses quanto
serviço prestariam à verdade, à ciência e à lealdade de
nossas relações, se tivessem a coragem moral de nos
falar aberta, lisa e francamente. Não pode ser desonra
para a Nação Portuguesa estarmos nós em evolução rumo à autonomia lingüística. Triste pai é o que se ressente de ver o filho poder viver de si mesmo, com
caráter próprio e liberdade de aspirações.
Quiséramos que os bons portugueses, bons e cultos,
sentissem tanta honra de nossa autonomia em tudo que
já a conseguimos e no que temos o direito de a desejar.
Vem a talho a sentença do eminente lingüista A. Meillet:
"II n'y a guère de nation qui ne vise a posáder une
langue propre, et une langue ne subsiste que misérablement lá ou elle n'est pás soutenue par une sentiment
national" (Lês Langues dans 1'Europe Nouvelle, 80,
1928). E por que? Baste-nos como resposta a contemplação da história de todos os povos cultos. Aí,
crescer, florescer, fortalecer-se, civilizar-se foi sempre
inseparável de ganhar autonomia de expressão.
A Europa medieval, revolta e bárbara, recebeu o
dom particular da autonomia lingüística por força dos
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acontecimentos e vencendo infinitos obstáculos de toda
ordem, inclusive a pressão do prestígio galvanizado do
latim imperial. Ficou para as nações do futuro a lição
dupla da invencibilidade da relação entre cultura e autonomia lingüística, e a prova exuberante dos benefícios
dessa autonomia, em todos os casos. Além disto não é
mais possível negar-se que a nossa alquebrada Cristandade está definitivamente voltada para a única salvação
possível contra os seus males e defecções, — o ideal democrático. Ora, — fale ainda pelo bom senso o mesmo
A. Meillet: "Chaque progrès de Ia democratie favorise
l'emploi de langues proprement nationales." Não é possível que um português digno deste nome prefira empedernir no velho egoísmo imperialístico de sobreviver,
a todo custo, tal como é, ou foi, numa terra cada dia
mais diferente do seu próprio passado, numa ascensão
cultural que a nós mesmos está desafiando a dirigi-la.
Deixem-se de ressentimentos e lembrem-se de que existe
hoje uma ciência capaz de denunciar com vantajosa antecedência a autonomia estrutural de nossa autonomia
lingüística, e muitos de nós, sem qualquer sombra de
animosidade antiportuguêsa, — antes, favorecendo, nobremente, o sentido fecundo de nossa origem européia, estamos empenhados em utilizarmos de todos os recursos honestos para chegar aonde temos um dia de sentir-nos senhores. Afinal, se é bom e justo possuir uma
língua nacional própria, é aconselhável e nobre trabalhar por isto. Esse ideal de todo povo sadio e forte,
ainda mais dos novos em expansão da própria vitalidade, não é ofensivo nem agressivo a ninguém, salvo a
quem nutra contra ele sentimentos inconfessáveis.
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Prefiro acreditar que os espíritos cultos portugueses
nos ignoram.
Isto não impede de fazer-lhes um apelo sincero,
dentro do tema deste ensaio: a sua contribuição para
eliminar o problematismo filológico de certas rodas de
erudição de nossa terra. Custará pouco o que lhes pedimos. Basta-lhes dar seu testemunho, em cada "problema" filológico emperrado de nossos gramáticos,
E' dizerem como são as coisas em Portugal. Assim, em
matéria de crase, atestem o que de fato existe por lá.
Não podámos adivinhá-lo e seria muito custoso termos
que viajar até Portugal, para saber o que é a crase da
fala portuguesa. E que não se diga de nós o que da
Inglaterra e da Norte-América disse Bernard Shaw:
que são duas nações irmãs separadas por uma língua
comum. . . Tem muitos sentidos a malícia da frase,
mas um deles é a teimosia de muitos quererem que a
originalíssima terra do Tio Sam fale a mesmíssima língua
da terra de John Buli.
E comecemos abolindo a posição sentimental e anticientífica das afirmações peremptórias antes de certezas verificadas. Isto nos preservará, de um e ouflro
lado, de atitudes ridículas, como é a de andarmos descobrindo lusitanismos em algumas dúzias de brasileirismos. Sabemos, e já o provamos, que são dezenas de
milhares os brasilcir.ismos genuinamente brasileiros. . .
Nem nos deixemos imbair com certas comparações tendenciosas, como a que fazem alguns, aqui e lá, oferecendo uma diferença dialetal portuguesa em compensação
de cada diferença nossa em relação à fala geral dos
portugueses. Os dialetos portugueses são dialetos, por42 —

que não podem furtar-se, sem deslealdade, à participação ativa, deliberada, no esforço pela unidade nacional
portuguesa. Existem infinitas razões políticas, econômicas, culturais, religiosas, administrativas e defensivas do
povo português que hão de prevalecer, por bem ou por
mal, sobre razões regionalísticas de diferenciação. E a
unidade da língua é aí fundamental, pois é sabido agora,
em termos de ciência, que "language is a great force of
socialization, probably the greatest that exists". E não
apenas socializa, mas também uniformiza: "... language
is a socializing and uniformizing force. . ." (Ed. Sapir).
E isto mediante o estímulo de um prestígio político e
cultural que faz e mantém as nações.
Ainda existem muitos pormenores graves que nos
eximimos de ajuntar, para não perturbar o sentido do
nosso apelo aos portugueses nobres e cultos.
Poderiam eles, querendo, iniciar a sua colaboração
no caso que lhes apontamos, depondo, insisto, depondo
como testemunhas insubstituíveis no "problema" da
crase. De modo que se compreenda que por esses caminhos jamais serviremos a Portugal ou ao Brasil e
muito menos a ambos.
Antecipando-nos à almejada contribuição de portugueses cultos e leais, estamos aqui a informá-los das
circunstâncias que eles ignoram e talvez estimem glosar,
sem azedumes. Neste sentido confesso que nenhum
autor de gramática ou estudioso da filologia portuguesa,
entre nós, conseguiu domesticar a crase escrita dos livros
clássicos portugueses dentro de normas pacíficas. O resultado é a situação atual em que toda gente que escreve
com medo de errar, no Brasil, se resignou a imitar os
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autores portugueses. Não dizemos a crase, em toda a
vida. Não a ouvimos bem, conversando com portugueses. Se preferem, direi antes que não dizemos nem
sabemos dizer, — e isto nacionalmente, —o—, —a—
átono português. O —a—, preposição, artigo ou crase,
— é dito por nós com a mesma tonalidade. Não sabemos como os somaríamos em um —a—mais forte. Aliás,
todos os nossos monossílabos são tônicos. Assim, dizemos sempre —prá— em vez — para. Nem compreendemos um átono de duas sílabas. E quando dizemos
—prús— {para os), tenho a impressão que se trata
de um resíduo colonial acentuado pela nossa pronúncia,
a qual acredito estar já dentro de um sistema fonético
autônomo. Não erramos, fazendo exceção. Falamos
sempre assim. E mau grado diferenças regionais, nunca
temos dúvida entre um português e um brasileiro. Esse
limite auditivo de extensão nacional, aqui e lá, prova
que dois sistemas fonéticos já se encontram nitidamente
diferenciados. E podemos testemunhar que os portugueses jovens se sujeitam ao nosso regime, quando
demoram entre nós. Conservam certo pendor para a
sinalefa, que se faz rara entre nós, resistência do —s—
com som de —/— e um —r— muito rude que nos
desagrada, invencivelmente. Gostaríamos que portugueses cultos e corajosos se definissem relativamente à
questão lingüística das sistematizações fonéticas. Até
onde estudamos o caso, tudo nos tem sido favorável,
isto é, tudo nos tem confirmado que não podemos revolver nada, no campo da lingüística, entre nós, e os portugueses, enquanto insistimos em dissociar a questão fundamental do sistema fonético em mil casos autônomos,
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segundo propósitos estranhos ao problema objetivo das
línguas faladas em Portugal e no Brasil. Assentada esta
preliminar científica, lembro a suma importância do aspecto sociológico das relações entre língua e nação.
Porque a diferença entre língua e dialeto não pode reduzir-se à existência ou falta de uma literatura. E' considerar a multidão de línguas do mundo e tirar a única
possível conclusão. Isto valerá, de certo modo, para
distinguir língua e dialeto simultâneos dentro de uma
mesma nação. O que não vem ao nosso caso.
No "problema" da crase, — para nós, um caso de
grafia, — ensaiamos interpretar todos os exemplos dos
livros clássicos portugueses, julgados únicos, como soma
de dois —aa— preposição e artigo ou preposição e
demonstrativo. Até do dia em que descobrimos, perplexos, que não podíamos estar certos, pois, substituindo
o nome feminino regido pela crase por um sinônimo masculino, nem sempre encontrávamos uma correspondência
em — ao, aos. E isto era mesmo regular em certos
casos de locuções adverbiais (Cf. à luz e a lume, à toa
e a esmo, à unha e a dente, à força e a muque, etc., etc.).
Também verificamos, depois, que com outras preposições havia a ausência do artigo, masculino ou feminino!
(Cf. cíe pressa, de súbito, de chapa, com luz, sem luz, por
vezes, por fás e nefas, sem trégua, de entrada, de saída,
etc., etc.).
Esquecemos de perguntar se havia ou não necessidade do artigo definido em tais expressões. Seria
uma atitude crítica. E não a imaginávamos possível.
Teríamos de recuar da base gramatical de nossa didática
da língua portuguesa, para assumir uma atitude cien— 45

tífica de dúvida metódica. O que não tinha possibilidade nem mesmo de ser lembrado dentro de uma
gramática filológica. E nos deixamos estar quietinhos
no regime da imitação gráfica dos exemplos clássicos,
sem pensar jamais em valer-nos da fala dos portugueses
imigrantes, — o que seria humilhante para o formalismo
literal de nossa gramática.
Outra surpresa atordoante para nós foi sabermos
de crases de —e— e de —o—, dentro de vocábulos e
na frase oral portuguesa, — muitas destas não representadas jamais na escrita clássica (Cf. tod-ò dia, est-àéonia, pregar, mèzinha, corar, etc., etc.). Difundiu-se entre
nossos literatos um verdadeiro pavor da crase, para
fazer parelha com o pavor dos pronomes átonos. . .
E' que os portugueses só faziam gramáticas para
uso interno. E nunca imaginaram ter que meter crase
e pronomes dentro de mil regrinhas para uso externo...
Eis um caso em que existe um erro grave, sem culpados. .. O mal vinha de muito longe. Mas parece que
vai acabar. Estou convidando os portugueses cultos e
leais a si mesmos para se interessarem pelo caso e nos
ajudarem como testemunhas vivas e irrecorríveis da
língua portuguesa viva, na solução do invencível problematkimo da filologia portuguesa do Brasil.
Estou aqui lembrando-me de duas passagens de
G. Viana, eminente lingüística, que, em face de certos
exemplos de nossa topologia pronominal, sentenciou:
"O fenômeno (sic) seria de bastante interesse, pois eqüivaleria à produção de um dialeto especial da língua
portuguesa mas, a dar-se essa evolução, em nada afetaria ela, nem poderia jamais afetar, o idioma pátrio em
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seu berço glorioso." (Palestras Filolóéicas, passim).
A outra passagem: "Sé no Brasil a pronúncia usual e
desprentensiosa (s/c) é perguntar e não preguníar, é
evidente (sic) que a forma literal ali tem de ser (sic)
perguntar." (Apostilhas, II, 301).
Reparem os portugueses justos e sinceros na linguagem do mestre. Leiam as linhas e as entrelinhas.
E me digam: — Se de exemplos de colocação idiomática dos pronomes na fala brasileira concluiu G. Viana
que: a) deve existir aqui um "dialeto especial"; b) jamais os portugueses dirão coisas semelhantes, — fico
autorizado a crer que o respeitável lingüista se colocou
no ponto de vista do sistema fonético português e dentro
dele sentiu o nosso, — um fechado para o outro, agora
e para sempre. Isto em relação à primeira citação.
Na segunda frase, G. Viana funda na pronúncia "usual
e despretensiosa" dos brasileiros — com exclusão do
latim e do português, — o critério de nossa correção
fonética e lexicógrafa. Então: em primeiro lugar, pressupõe o fundamento de um sistema fonético muito antes
dos casos isolados, — das amostras de topologia pronominal que lhe foram apresentados e em segundo lugar,
manda, em princípio, que se obedeça no Brasil ao consenso lingüístico espontâneo de nossa comunidade —
estranhe isto a quem estranhar.
Em suma: que portugueses honestos e libertos de
ressentimentos nos ajudem a superar a nossa filologia
de retalhos, de fatos isolados, e nos façam ver a inteireza
orgânica, invicta e incontaminada, de sua língua materna, onde, como na personalidade humana, é vedado o
ingresso a pés de lã de uma falsa diplomacia e uma ainda
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mais falsa fraternidade internacional. As fronteiras de
uma língua tradicional e culta são como as fronteiras da
honra nacional; da lei nacional, do território nacional,
da dignidade nacional.
E vamos, então, em pé de igualdade, ombro a
ombro, — o passado sobrevivente europeu e o futuro em
criação em nosso presente americano, — trabalhar jmv
tos e amistosos, respeitando as leis da vida, a inventividade da história e a liberdade cultural da humanidade,
em que somos apenas um instante, com o dever de
aceitar a realidade e transfigurá-la em ideal.
O plano deste trabalho me obriga, por uma consideração especial à mocidade ginasial e colegial de minha
terra, a fazer, em seguida, um estudo da crase portuguesa
de modo que ela possa acompanhá-lo tão interessadamente como se ela mesma o fosse desenvolvendo à
sombra de princípios gerais, com espírito aberto e senhor
de si próprio.
E' meu desejo que os rnoços me leiam certos de:
a) a crase é urn fenômeno lingüístico não necessário em
si mesmo, pois muitas são as línguas que não o têm;
ò) a crase portuguesa não é uma entidade autônoma,
um fenômeno primitivo e constante da linguagem humana, mas uma conseqüência de ser como é o sistema
foaético português; e por isto oferece aspectos diversos,
em harmonia com a diversidade das circunstâncias da
elocução portuguesa; c) sendo, pois, um fenômeno lingüístico, não se pode dissociar dele a regulação das normas didáticas da crase; d) a crase, como característica
da fala portuguesa, — digamos assim, — primeiro, — é;
depois, — deve ser; de ser como é tira todas as suas
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virtudes: é fenômeno, é hábito, é norma; primeiro é
fenômeno; é hábito, depois; e só por isto é norma.
Diz-se, faz-se naturalmente, ouve-se bem, sente-se e distingue-se na frase, e é por essa distinção auditiva que
ela, como estímulo condicionado, evoca no português
comum, — alfabetizado ou não, — tais e tais significações; afinal, ela é portuguesa estritamente na medida em
que é enunciada e ouvida habitualmente, na comunidade
lingüística portuguesa; e) é preciso distinguir sempre
o fenômeno da crase, — como natureza significável, —
das significações que a língua portuguesa lhe atribui.,
a fim de poder reconhecê-la em situações diversas;
í) pode a gramática portuguesa, disciplinando o uso
da crase, determinar uniformidades nacionais de crases
oscilantes, fundamentando a sua atitude em que existe
o fenômeno, do ponto de vista fonético, e existe mais,
embora hesitante, determinado uso dela que, logicamente, deve ser normalizado; e isto porque, fora dessas
duas condições de fato, não pode haver regra gramatical
para nada, em nenhuma língua; g) em vista dos avisos
anteriores, não poderá haver, em rigor, uma filologia da
crase: ela acaba na gramática.
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VI

DESCRIÇÃO LINGÜÍSTICA DA CRASE
PORTUGUESA — COMENTÁRIOS ÚTEIS
AO BRASIL

C,'HAMA-se "crase", e!m geral, à fusão de dois sons
mudos iguais em um só tônico. Exemplos: aa se somam em — à; ee se somam em — è; oo se somam
em — ò.
Na língua portuguesa se fez do som da crase —
à, às, ò, os — um recurso de expressão autônomo, para
ser utilizado em diversas situações da frase.
Surge a crase na língua portuguesa independente
dos hiatos-ecos (aa, ee, oo), a saber, depois deles e não
necessariamente por eles. Em começo da língua, fazia-se
o eco e se contavam as vogais como duas, no verso arcaico. Depois, surge a crase como recurso ao mesmo tempo
econômico e musical para substituir aqueles hiatos.
Filólogos portugueses puderam verificar que houve
tempo em que os poetas contavam essas vogais como
duas sílabas. Não se pode, agora, saber, com segurança,
se então valiam essas vogais tanto quanto depois da
crase ser possível. Pelo menos cabe aí uma dúvida.
Só podemos saber de fonemas antigos pelos seus efeitos.
A lingüística atual nos faz ver infinitas modalidades de
cada fonema.
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Em todo caso, a crase nasce dentro do processo de
formação da língua portuguesa e não há de ter sido
estranho a isso a multiplicação de hiatos-ecos dentro da
língua, depois que se deu aí a queda da consoante mediai
fraca em numerosas palavras latinas, multiplicando
aquela espécie de hiato.
Note-se, porém, que muito cedo ainda na língua em
formação se revelou a tendência para converter essa
acentuação ocasional de sons mudos no curso da frase
em um maravilhoso recurso sintático, — a crase das
locuções adverbiais, conjuntivas e propositivas, — a que
já nos referimos, na qual não há fusão de sons, mas pura
acentuação para fins sintáticos e escolha semântica.
Ela faz o adjunto pela determinação acentuai do — a.
E' uma crase ablativa.
E tudo isto se processa na formação da língua portuguesa na ausência de toda intenção dos homens cultos.
A tal ponto, que os primeiros escritos portugueses nos
mostram os seus autores atrasados para o povo, meio
atordoados com a crase e confundindo-a com o acento
tônico dos vocábulos (Cf. J. J. Nunes).
A primeira diferença que a língua arcaica nos oferece da crase é que ela tanto se faz dentro do vocábulo,
— e é a crase intravocabular, que durou um tempo
certo, exatamente depois da queda da consoante mediai
fraca de muitos vocábulos na passagem do latim para o
português vulgar, — como fora do vocábulo, — e é a
crase intervocabular, que dura até hoje e se opera no
curso da frase espontânea, como a sinalefa.
Vale dizer logo, para repeti-lo adiante, que muitas
crases portuguesas nunca tiveram representação gráfica,
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exatamente como a sinalefa. Conviria sindicar-se a
razão das preferências. Seja como for, essas preferências contribuíram muito para as confusões de nossa
filologia, que nunca imaginou crases orais que não se
escrevem. Para ela, só havia as crases que ela "vê".
Não podendo conferi-las com a fala portuguesa nem com
a nossa, inventou um mundo de explicações cerebrinas
que só servem de agravar as nossas rotinas didáticas,
Vamos por parte.
A crase intravocabular ocorreu depois da queda de
uma consoante mediai latina, passando para o português,
criando um acento secundário em algumas delas. Assim,
temos os vocábulos — pegada, pregar, vàdio, sadio,
corai, etc., com dois acentos, — uma crase e um acento
tônico. O acento é latino e a crase é portuguesa. Primitivamente, escrevia-se — peegada, preegar, saadio,
vaadio, coorar. Caiu entre as duas vogais iguais, ou
assimiladas depois, uma consoante (Cf. pedicata, praedicare, valadi (ar.), sanativu, color are).
Em muitas palavras, a crase se fundiu com o acento
tônico: ter, ver, ler, besta, paço, povo, português, só, etc.
(Cf. tenere, videre, legere, balista, palatiu, populu, portugalense, solu, etc.).
Esta crase intravocabular perdeu brevemente a
razão de operar-se. E', pois, uma crase morta, ancilótica.
Não lhe corresponde nenhuma consciência de sua origem.
Caducou. Resta-nos saber se, hoje ainda, o português
nativo, recebendo um vocábulo nas condições dos citados, realizaria a crase. E' quase certo que não. A lei
lingüística é de um "estado" da língua.
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Respeito à crase intervocabular, — a única de que
falam os criadores de problemas filológicos, — damos
alguns exemplos colhidos na fala portuguesa: à, àquele,
minh-àvó, filh-àmada, est-àgonia, casas d-àvenida
tod-ò dia, tod-à noite, etc. E' uma crase freqüente na
fala espontânea portuguesa. E um caso de fonética
sintática. Aí dois vocábulos se coalescem, criando um
acento novo. Esta crase não se faz, quando o segundo
termo começa por — ai. A consoante —/— obriga a
vogai —a— a uma elevação de tom (Cf. J.J. Nunes).
Essa faculdade de acentuar ocasionalmente uma
vogai foi aproveitada pelo genius da língua portuguesa,
para distinguir adjuntos da preposição de objetos de
verbos. A analogia terá dado ao processo uma amplitude maior. Exemplifiquemos: à chave, à fome, à sede,
à luz, à vontade, à mão, à vista, etc. Não se trata de
fusão de dois — aa, mas de uma acentuação discriminativa. Com ela distinguimos o sentido de frases como
estas: matou a tome e matou à fome, castigou a sede
e castigou à sede, fechou a chave e fechou à chave,
etc., etc.
E' um excelente recurso, essencialmente português,
de evitar anfibologias. Excusado será dizermos que isto
se dá na fala normal do português, graças à diferença
sensível ao ouvido entre —a— breve e —à— tônico.
Sem este fundamento real, essa espécie de crase não se
torna somente inútil, mas ridícula. O genius de nenhuma língua conta com as tipóias da grafia. Eis porque,
diante de anfibologias daquela ordem, o brasileiro muda
a preposição —a— em outra equivalente, dizendo:
de fome, de sede, com chave, etc. Nas regiões nativas
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mais puras, não será fácil ouvir tais locuções com a preposição —a— antes de nome feminino. Eu nunca
as ouvi.
Voltaremos a novos comentários adiante.
Outro caso interessante é o da crase depois da preposição — até. De regra, os portugueses dizem -— até
às nuvens, até os píncaros, até à vista, etc.
E' de toda evidência que não se precisa aí da função prepositiva — a, mas apenas do artigo — o, a, os, as.
Donde, pois, a crase? Trata-se de uma tonificação do
artigo. E isto porque a tônica final, em português, tende
a absorver a vogai átona que se lhe segue. Daí as formas arcaicas e ainda ouvidas em Portugal — atèqui,
atèli, atègora. Para evitar a absorção do artigo, cuja
significação é exigida nos exemplos do tipo citado acima,
o genius lusitano acentua, ocasionalmente, o artigo colocado depois de — até. E como o som —ò— da fala
popular, quando procedente de — au, ao, — é representado na escrita erudita por — au, ao, — entenderam os
mestres da língua escrita que depois; de —até— o
som —ó— popular devia ser "reconstituído" em — ao.
E' um caso de hipercorreção, ou seja, uma correção falsa
por analogia com formas prestigiadas (W. von Wartfaurg). Então, a crase seguida à preposição —até não
significa soma de dois sons iguais, — aa, oo, aas, oos, —
mas mera acentuação do artigo definido. (Alfredo
Gomes contestou a presença da preposição —a— nestes
casos, porém, não atinando com a razão da crase, reprovou-a. De vez em quando, nossos filólogos deixam
perceber a sua incapacidade para interpretar fenômenos
lingüísticos portugueses, não por incompetência ingênita,
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mas por vício de formação. Ignoram e subestimam a
fala portuguesa. Júlio Ribeiro considerou a crase de
— pregar — um sinal visual para distinguir o verbo —
pregar (sermão) do verbo — pregar (prego) . Ignorava
a diferença de pronúncia e a causa disto). Em suma;
existe crase depois da preposição — até, nos exemplos
citados acima, não porque se fundam em um só dois
— aa, dois oo, mas porque o artigo definido exige proteção depois de um acento tônico. Não podemos, fora
de Portugal, averiguar até onde se faz isso. Os filólogos
portugueses não se interessam muito pelos fenômenos
lingüísticos. Sua preocupação central (e, portanto, a
nossa também) é a língua fixa das estruturas sintáticas
definitivas. Querem faíos, dispensam fenômenos. Para
eles, em geral, os fenômenos da língua portuguesa são
históricos. Feita a língua, só existem faíos. Sua "língua" é um produto separado da natureza, como o filho,
uma vez nascido, se separa do ventre materno. Dispensamo-nos de pesquisar a data em que esta concepção
de "língua" caducou, na Europa culta.
Em nosso pequeno ensaio sobre crase, estamos
vendo que a língua está viva e seu dinamismo está
presente na sua frase natural apto a qualquer surpresa
da história, cooperando com a intuição popular e a reflexão, para dar à expressão oraí recursos mais ou menos
estáveis de representação da alma.
O fato de se ter dividido a crase portuguesa em
duas modalidades, uma que estancou, no berço da língua,
como faío — a crase intravocabular, — e outra que
sobreviveu como fenômeno, para se processar no calor
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da frase espontânea, tal como a sinalefa, — nos mostra,
evidentemente, a diferença entre resíduo e fenômeno
lingüísticos.
Outra coisa. O dinamismo da crase — fenômeno
vivo, atual, independente de toda etimologia remota, —
foi aproveitado pelo genius do português para outras
utilidades. Na crase de — á fome, à medida que,
à força de, etc., ele se vale, circunstancialmente, para
diferenciar o adjunto do objeto; na crase de — até à,
até ò, — ele defende o syial do artigo. E', pois, a crase
ura recurso disponível da língua portuguesa. Podemos
chamar-lhe — utensílio gramatical, como a partícula —
que, em muitos de seus empregos.
Tudo isto, — cumpre-nos insistir, — é verdade da
língua portuguesa falada, da língua portuguesa anônima,
da língua portuguesa transmitida no berço, da língua
portuguesa função biopsicológica do homem português,
e anterior a todo quadro cultural. Onde esta língua
perder ou alterar o seu sistema fonético, logo deixará
de ter aplicação qualquer regra fundada nele. — Não
vale, em linguagem, o "histórico" senão em função do
natural, em simultaneidade com ele. Dissociados, —
anulam-se. Assim, determinar para o brasileiro regras
de crase em locuções e depois da preposição — até, vale
o mesmo que adotar sobretudo nos desertos da África
ou sarongue na Sibéria.
Ainda existe uma outra crase defensiva em certas
regiões de Portugal, como Trás-os-Montes. Os nativos
aí dizem: "A mãe e á filha, o pai e ò filho." Duas
vogais significativas átonas em contacto criam a crase
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da segunda (J. Moreira). Os beirões fazem também
a apêníese de —i— depois da crase, quando o —à— é
seguido de outro — a (". . . à —i— água. . .") .
Como se vê, seria de todo interesse que se fizesse
a geografia lingüística da crase portuguesa. Há de ter
muitas modalidades regionais. Sabe-se, por exemplo,
que o português em geral não faz crase com — ai
(a alguém, a algum, a alfândega, etc.). A consoante —í—
tonifica a vogai que se junta com ela (aí).
Note-se, finalmente, que todos estes casos de crase
defensiva, de crase sincrônica, prevalece a lei do maior
esforço, ao contrário da sua antítese, — a lei do menor
esforço, que tanto colaborou para apresentar as línguas
vivas como resíduos e corrupções de línguas anteriores.
A lei do menor esforço não prova a inferioridade das
línguas descendentes do latim, por exemplo. Uma coisa
é o prestígio do latim na Idade Média e também no
Renascimento, — antes, portanto, de darem provas
de sua capacidade como função social de nações civilizadas e como instrumento de arte em monumentos literários do mais alto valor, — outra coisa é a estrutura
natural do latim. Língua derivada de outra certamente
derivada também, — quem sabe disto ao certo? — o
latim estrutural não é melhor do que as línguas românicas como expressão cultural. Se diz melhor, — como
nenhuma outra língua, — a alma latina, não diz melhor
que as últimas o que elas dizem da alma de seus povos.
Desde J. Du Bellay que se vem batendo neste ponto,
a fim de abrir caminho aos prestígios novos de novas
línguas. Está tudo, agora, muito melhor, sem dúvida.
Mas houve tempo em que o latim era a língua da elo— 57

vapor, à toa e a esmo, à unha e a dente, etc., etc., sistematicamente. Não se trata de exceção, idiomatismo,
etc. Trata-se de norma. E isto desmente, frontalmente, a regra da equivalência de — á, às — e — ao, aos.
Note-se que, sendo interesse único reduzir a crase ao
cruzamento de duas sintaxes, ninguém se valeu destas
na explicação do emprego daquela. Aconselhou-se um
recurso mecânico, — a troca do nome feminino por um
sinônimo masculino, para, sentindo-se aqui a necessidade
lógica do artigo masculino, concluir-se pela indicação
da crase, no caso de nome feminino, sem sentir aqui a
mesma necessidade de artigo — a.
Estamos, positivamente, diante de um caso de
psicologia lingüística. Vejamos de perto o que acontece. Um certo professor quer fazer entender a crase
a um moço brasileiro. Começa com uma explicação
sintática sumária, a razão da presença da preposição
—a— e do artigo a, as. Em seguida, figura exemplos vários. Finalmente, submete o aluno à prova. Note-se: não
dizemos a crase. E quando o professor nos fala de
"soma" de — aa, e não dá sinal disto na fala, porque
diz, com a mesma entonação, —a— e —à—, começamos a suspeitar ou de nós ou dele. Então, ordena que
o aluno faça um exemplo de crase. Em geral, o moço
não se mostra mais seguro do que o velho Porto Seguro,
que declarava crasear segundo o modelo francês — à Ia
(Ver a sua História). Nem mesmo mais compreensivo,
do que Sotero dos Reis, que craseava antes de nome
masculino (Cf. Apostilas, passim). Atocaiado, o professor manda escrever, — suponhamos: "Dê o livro a
menina que está ao seu lado." E indaga à classe:

— "Tem crase ou não, o —a—?" De regra, a classe
hesita. — Donde vem aquele —a— especial? Não se
refere a nenhum hábito de falar brasileiro. Então, o
professor manda trocar o nome menina por menino.
"— E agora, como fica?" — pergunta o mestre. E logo
toda a classe, à uma: — "Dê o livro ao menino que
está ao seu lado." O professor -Se aproveita da brecha
psicológica e sem qualquer recurso à sintaxe, faz analogia: — "Então, se com urn nome masculino se diz
*'ao", com um feminino se deve dizer "à". Compreenderam?" Na verdade, — ninguém compreendeu
nada.
E por que? — Porque a língua materna não se
há de ensinar como se ensina língua estrangeira. Na
verdade, a regra deve ser sentida e referida a uma forma
habitual de falar. E' do seu modo habitual de expres<
são que o menino desentranha a inteligência da regra,
-— não do exemplo do professor, logo esquecido.
Para melhor explicação, diremos aos mais eruditos
<}ue toda língua é um hábito adquirido desde o berço.
E como a relação entre o pensamento e o vocábulo não
é ingênita, mas adquirida, a língua é um reflexo condicionado. Deve haver diferença de símbolo, — em
tese; — para cada pensamento. Feito o hábito da relação, basta que se diga o nome para que seja evocada
a idéia correspondente. E' este o esquema biopsicológico da associação do nome com a idéia. Eles não se
associam por necessidade natural, mas por hábito.
Aplicando ao caso: existe uma associação habitual
do sentido funcional do artigo definido com os símbolos,
-— o, a, — para os dois gêneros. Entendemo-los, sen_ 61
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tindo-a. Ouvindo-os, logo o sinal exterior (o, a) evoca
a sua imagem auditiva e com esta o sentido articular.
Existe também uma relação entre o sentido funcional
da preposição —a— e o seu sinal lingüístico, igual ao
do artigo feminino — a. Em português, conseqüentemente, o artigo —a— e a preposição —a— se homeotropizaram. Daí as anfibologias que forçaram, em por'
tuguês, a crase ablativa das locuções citadas acima.
Imagine-se, agora, o caso brasileiro correspondente»
Aqui, se homeotropizaram o artigo — a, a preposição — a, o verbo — (h) á, a crase — á, o pronome — a,
— cinco funções diversas com o mesmo sinal representativo de evocação. E' um homeotropismo excepcional
causador de verdadeiras perplexidades, conflitos condicionados e conseqüentes inibiçÕes. E é isto que se dá
no dinamismo psíquico dos jovens brasileiros, sempre
que têm de distinguir, analiticamente, as significações
todas que convergiram, em nossa fala, para o mesmo
sinal — a. Assim, quando o mestre diz: — "O encontro
da preposição —a— com o artigo —a— produz a
crase — à", — cria uma inibição no espírito do jovem,
porque ele não tem ainda capacidade para dissociar a
compreensão do fato do seu dinamismo psíquico e do
seu sentimento lingüístico, — o do hábito de falar sua
língua. Assim, explica-se que o moço compreenda o emprego de —ao— e não apreenda o emprego de — à
(aa). No Brasil, ninguém compreende a crase soma
antes de se fazer adulto. Chega a compreendê-la, mas
não a sente nunca. — Pergunto: — E' isto um fato de
língua materna ou de língua estrangeira? Um fenômeno lingüístico impronunciável, naturalmente, a que
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não corresponde nenhuma imagem auditiva habitual com
que não se faz nenhuma associação semântica "condicionada", é um caso insólito, e um barbarismo, em todo
o rigor do termo.
Importante: não se trata de um caso isolado, uma
anomalia brasileira dentro da língua portuguesa, como
se diz, lamentavelmente, por aí afora. Trata-se, — falo
como lingüista, — de um fenômeno regular — antes, —
de uma reação normal do nosso sistema fonomorfológico, — a estrutura fundamental de toda língua viva.
Onde quer que a língua portuguesa se valha, para qualquer reforço de expressão, das suas modalidades fonéticas átonas, aí oferecerá uma diferença invencível, uma
fronteira viva em face de nossa fala.
Faz uns trinta e cinco anos que o dissemos pela
primeira vez, estudando a crase portuguesa e sua morte
no Brasil, e a colocação de pronomes átonos portugueses.
Espanta-nos a incapacidade geral de nossos autores didáticos para receber a realidade invencível dessas coisas,
e ainda nos espanta mais a subestimação que cultivam
de sua terra e sua gente, a serviço de rotinas que eles
mesmos já não compreendem. E' preciso não esquecer
que isto se faz à sombra do mais displiscente apoio oficial de que temos notícia.
Agora, vejamos como andou no caso do homeotropismo dos cinco —aa— o genius de nossa língua.
Sabe-se que é esse fenômeno uma prova de pobreza ou
mesmo de doença das línguas. Curar, pois, um homeotropismo consista em distribuir entre diversos sinais as
significações que por ele se acumulam em um sinal
único. Ora bem: o éenius de nossa língua preservou
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o sentido articular de — a. — Ao mesmo tempo, valendo-se de recursos da língua colonial, associou o sentido da preposição —a— à preposição — em (in com
açus., em latim); delegou ao verbo —ter—- que já
vinha ganhando ascendência sobre —haver—, o sentido impessoal deste verbo; generalizou o sentido acusativo ao nominativo do pronome.— ele, ela, dispensando-se do pronome — o, a; e substituiu, sempre que possível, a preposição —a— por outras: dizemos — de
tarde, de manhã, de pressa, com força, — ou de com
íôrça, — de súbito, etc., em lugar de à tards, às pressas,
à íôrça, etc. Representando em quadro:
Português

Brasileiro

Vou à casa de meu a m i g o . . . . Vou na casa de meu amigo
Há homens de bem
Tem homens de bem
Eu a vi passeando
Eu vi ela passeando
Estive à tarde com José
Estive de tarde com José
Veja, agora, o leitor quantas formas de inovação
de uma língua pode resultar de uma transformação do
seu sistema fonético. E veja mais ainda que o brasileiro se valeu de recursos accessíveis, com uma parcimônia genial. Dirá o amigo da língua portuguesa, inimigo da língua materna: — "Tanto é certo que a
língua continua sendo a mesma, que em todos os casos
citados só se valeu de recursos existentes." Ao que retrucamos: — "Não interessa ao lingüista apurar identidades aparentes, mas desvendar o dinamismo que as
anima. Assim, diante fatos diversos, busca a lei geral
que os identifica; diante de leis diversas, desvenda cor64

relações de harmonia que as articula. De tal sorte,
que onde o vulgo percebe diferenças isoladas, o lingüista descobre uma causa única, e, inversamente, onde
o vulgo acredita haver identidade, poderá ele encontrar
díversidades profundas. No caso discutido, o lingüista
estabelece uma causa remota: nosso sistema fonético
diferençado em relação ao sistema português e em virtude disto, uma infinidade de efeitos próximos e remotos em todo o campo de nossa língua. Assim, por exemplo, os efeitos citados acima são de várias naturezas.
Podemos acrescentar-lhes outros muitos. O nosso regime topológico pronominal é inteiramente diverso do regime português: não temos mesóclise e praticamos a
próclise abundantemente, tudo por se ter criado a autonomia prosódica dos pronomes complementos. Dizemos: me dê, no imperativo positivo; vou lhe mandar
tinha lhe dado, etc. Tão facilmente, o fazemos, como
o português diz: dê-me, vou-lhe mandar, tinha-lhe
dado, etc.
Em nenhum desses casos se poderá supor a lei do
menor esforço. As nossas vogais ganharam mais eficiência musical, do que as vogais portuguesas. E será
uma reação antinatural a pretensão de nos obrigar a
colocar nossos pronomes segundo um regime fraco.
Podemos, certamente, abusar de ênclises, destonalizando
os nossos pronomes. Todavia, quando falarmos naturalmente, facilmente, habitualmente, — usaremos nossos pronomes como eles são: autônomos, como qualquer
palavra tônica. A resistência que temos oferecido às
regras de topologia dos pronomes complementos fundadas na fonética portuguesa não é conseqüência de igno-- 65

rância e falta de leitura clássica. Língua é natureza e
hábito, antes de ser outra coisa. O regime topológico
pronominal português não é fruto de regras de escola.
E' puro dinamismo lingüístico inconsciente. Se, de fato,
a língua é natureza, há de ter suas leis imanentes e suficientes. Nada mais ridículo do que imaginar-se alguma coisa natural que para existir como é precisa de uma
atenção e uma vigilância permanente do homem. E se
confundimos lei -- própria da coisa, — com regra, —
conveniência do homem, ou acreditamos poder substituir
a primeira pela segunda, como fazem nossos gramáticos, acabamos todos em conflito constante com a vida.
Não é por outra razão que tantíssimos professores de
português no Brasil se caracterizam pela sua irritabilidade. Vivem eles em luta sem tréguas contra a vida.
Aterra-os a expectativa de se bastarem, segundo o princípio lingüístico de que "os fatos da linguagem devem
ser explicados, antes de tudo, com eles mesmos", — a
saber, segundo a natureza mesma do fenômeno. Foi
assim que se fundou a ciência da natureza na Grécia
Magna. Com isto não se nega a interferência do espírito na vida das línguas. O próprio nome — interferência, — está dizendo que o espírito não é a lei da
linguagem.
Entre nós se tem excluído, sistematicamente, a explicação natural dos fenômenos lingüísticos e vivido de
suas justificações filológicas, que acabam em interferências prestigiosas da cultura portuguesa. Que os portugueses fiquem dentro desses limites, está bem. A língua portuguesa é uma criação sua e um valor seu.
Mas no Brasil pós-colonial, cada vez mais consciente

de sua autonomia, mais orgânicameníe constituído, mais
seguro de seus caminhos, mais cioso de sua liberdade
criadora não cabe a mesma atitude. Temos de receber
da natureza a língua que ela nos oferece e associar às
suas peculiaridades invencíveis e originais os nossos
valores particulares e intangíveis.
Postados na incrível determinação de negar a língua do Brasil, não se interessam por nada que seja ou
pareça, em nossa língua, diferente da língua portuguesa,
— aliás, da língua doutrinária, pois só em Portugal pode
ela ser falada seguramente com o mínimo de "problemas" e o máximo de naturalidade. E quando topam
com o brasileirismo, arrepiam-se como pavões, esbugaIham os olhos, enrugam o sobrolho, arreganham os beiços, enroucam a voz, como deviam fazer os mestres
portugueses dos tempos coloniais, preocupados em assimilar-nos aos portugueses. Nunca atentam em que
muitos de nossos modos originais de falar são, de fato,
normas nacionais, de modo que, se as irrogamos de
"erro", resvalamos numa enormidade gramatical: aqui,
o erro é o uso geral e o certo é a exceção duramente
resistida, segundo a gramática displicentemente oficial.
Em matéria de "erro" de linguagem, já escrevemos incontáveis artigos, ensaios, teses. Sei que estou, doutrinàriamente, malhando em ferro frio; porém sei também
que estou, realmente, com toda a minha gente. Tenho
mesmo razões graves para suspeitar que a geração de
professores "de português" que está por aí à beira da
aposentadoria será a última do mesmo estilo no Brasil.
Verifico, a todo momento, que os novos professores andam seriamente preocupados com a nossa pasmaceira
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filoíógica, a nova literatura sem classicismo, a sua dissociação da vida brasileira. E' gente a quem não repugna a tradição portuguesa e pode conciliar o respeito
dela cora o sentimento de autonomia lingüística. E' gente que sabe por que os critérios de correção da linguagem são extralingüísticos, isto é, não dependem de
como se fala, mas da extensão dos modos de falar e do
conjunto destes na vida comum dos povos. E' gente
que compreende que só é certo o que é geral, — fácil
de di;?er e de ouvir, — e, portanto, só é erro o que faz
exceção a isto. E' gente que ri das regras sem lastro
de costume e da negação destas em virtude de regras
aristocráticas. Existe ainda muita timidez, sem dúvida,
e muitos moços precisam de assegurar posição antes de
se definirem, até porque só a posição assegurada no
magistério poderá valer para os seus desassombros em
face do problematismo filológico oficial que acabou
criando em nós o preconceito monstruoso, segundo o
qual a melhor língua é a que poucos sabem manejar.
Não faz muito que ouvi a um moço esta coisa notável:
— "A maior prova de que a língua de um povo independe de escrita e escola é existirem muitos cegos famosos na fase criadora das línguas."
E também os velhos gramáticos sabem muita coisa
contra eles mesmos. Sabem que nenhum povo da terra
se valeu de técnicos para saber se a sua língua estava já
bastante madura para receber o seu nome e servir especialmente aos seus interesses coletivos. Sabem que os
gregos e os latinos que escreveram grandes obras sabiam
menos grego e latim, do que os nossos latinistas e helenistas atuais, — todavia, incapazes de fazer o que

aqueles "ignorantes" fizeram. Sabem quanto foi preciso para os portugueses se afirmarem senhores de sua
língua. — Nunca, no mundo, coube a um gramático ou
filólogo determinar, para fins históricos, a autonomia de
uma língua qualquer. Sabem que o português já era
sentido "português", quando ainda lutava por se definir
em suas normas atuais. Sabem que houve na França
uma luta séria para se escolher a língua oficial. Sabem
que a Itália ainda luta pela sua unidade lingüística.
Sabem que não existe diferença de natureza entre o fato
dialetal e o fato de língua, mas se diferençam pelo prestígio e a censura universal espontânea. Sabem, sim,
rnuita coisa contra eles mesmos. E não sabem muita
em seu favor. Bem psicanalisados, seriam capazes de
descobrir que fazem o contrário do que sabem, mas não
sabem, — isto sim, — como sair dos grilhões de suas
rotinas, para fazer vida nova, — reíaíre sã v/e, como
dizem as doidivanas parisienses.
Falam muito de "ignorância" esses velhos mestres.
Porém gostaria de lhes perguntar por que sempre escreveram com crase todos os —aa— craseados da escrita
portuguesa. Certamente, não sabiam quei em — à fome
— não existe artigo; que em — até à — não existe prepo
sição; que muita crase portuguesa não se escreve, como
— iod-ò dia, tôd-à noite, est-àgonia —, etc. Faltou-lhes
sempre a explicação do fenômeno e nunca discriminaram
suas modalidades. Então, imitavam, cegamente, a escrita portuguesa, sem compreendê-la. Pergunto-lhes:
— "Que é mais honroso: escrevermos como falamos, ou
imitar sem compreender a escrita portuguesa?" Em relação à colocação dos pronomes átonos (portugueses)
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andaram eles, semelhantemente, — às tontas, fazendo de
papel carbono do regime topológico português. Fechados em sua fraqueza, arranjavam tais encenações exteriores, que ninguém podia suspeitar de sua perplexidade
Mas não há mal que sempre dure. Desde A. de Morais
que se tenta no Brasil explicar com artigo e preposição
todos os casos da crase portuguesa. Chegaram a descobrir artigo onde ele não tem cabimento, como em tantas locuções adverbiais que o dispensam, necessariamente. Compare-se muita locução com —à— a outras equivalentes com — de, em, sem, por, etc. Com estas, não
se usa artigo. Como também nas locuções formadas
com um nome masculino. — Donde, pois, arrancavam
explkação para o artigo nas locuções com —à ? Carneira
Ribeiro parece que se aturdiu no estudo do caso, ao
ponto de silenciá-lo no momento mesmo de o esclarecer.
Mas não podia fazê-lo. Não dispunha de um campo
real de observação. Sua gramática era fundamentalmente "lógica". Não podia compreender uma crase sem
conteúdo lógico, tal como a de — até à, tôd-à, tod-ò, etc.
Não podia valer-se do aspecto fenomenal atual da língua portuguesa, porque só a reconhecia como tal na
fbddez muda dos livros. Honestamente furtou-se de explicar a crase, contentando-se de revelar as contradições
do seu genial e ousado contraditor.
Finalmente: nunca encontramos um velho mestre
preocupado com as crases intravocabulares. No entanto, o fenômeno é o mesmo da crase —á—. E por que?
Porque a crase intravocabular não tem conteúdo significativo na língua escrita. Imagine-se, agora, o que estará sentindo um desses professores, ao saber que a lín'
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gua portuguesa tem crase viva e crase morta de — a,
de — e, de — o. . .
Dividem-se eles, agora, em dois grupos: o dos recalcitrantes e o dos concessionistas. Os primeiros, de
traços fisionômicos nitidamente academísticos, no pior
sentido do termo (em qualquer língua culta), que, sem
saber nada de lingüística, filologia e gramática, — ora
por conta própria, ora por conta oficial, — não admitem
a possibilidade de uma língua brasileira, porque entendem que isto eqüivale à sua demissão de escritor português, — o que, aliás, não lhes está assegurado pelos
críticos competentes de Portugal; os segundos, com algum título e mérito para tratar do assunto, espantados
com a bancarrota da filologia nacional e seu desmentido
formal em graves interpretações da língua portuguesa,
querem que se atribua à língua dos 55 milhões de brasileiros uma certa margem de direitos na cauda da língua
portuguesa, — o que lhes é formalmente negado por
todos os portugueses competentes. Dizem estes que não
lhes cabe, sob qualquer título, dispor da língua portuguesa, — obra de gerações, obra de séculos, obra de
milhões de lusitanos, senhores do destino dela sem participação de estranhos. Têm seus cânones, seus modelos, seus monumentos, sua tradição própria, e nenhum
português lúcido terá a veleidade de acreditar-se com
força e autoridade de lhe impingir favores de fora para
dentro, sobrepondo-se à vigilância do povo. E' uma
linda defesa e uma solene bofetada para muita cara
fora de Portugal.
Agora, estamos com o "problema" da ortografia.
A compreensão histórica e psicológica deste caso
não será possível sem os documentos muito sugestivos
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das discussões acadêmicas que precederam a reforma
ortográfica da nossa Academia Brasileira de Letras, em
pleno entusiasmo de fundação e com excelentes filologos à frente. — Foi uma reforma brasileira, para
brasileiros.
Creio que nunca se tinha em nosea terra assumido,
coletivamente, uma atitude igual, pois dominou as discussões muita lisura, muito espírito científico e um
sincero desejo de bem servir a Pátria.
Não sei quando nem porque deixou a Academia,
de uma vez, a sua reforma. Apesar de um português,
o Sr. Cândido de Figueiredo, lhe ter invejado a coragem, atribuindo-a, com razão, à iniciativa de país novo,
retrocedeu ela inteiramente ao ponto "zero" e passou
de novo, a escrever etímològicamente.
Aparece, depois, a reforma ortográfica portuguesa.
E logo começaram as entabulações para a uniformização
das duas ortografias, — a nossa e a de Portugal, — em
benefício de edições didáticas, dicionários comuns, etc.
Até que uma comissão de cá viajou em demanda de
Lisboa, para trazer de lá uma solução. Houve muito
debate em nossa imprensa a respeito do que ia acontecendo por lá. Até que se fez o acordo do Brasil com
os portugueses. Depois de resmungos e comentários
desencontrados, entrou a reforma em regime oficial para
nós. Em virtude de um artigo do acordo em que se
atribuía, deste em diante, toda a autoridade, para novos
retoques, às duas Academias, Portugal propôs, em seguida, que nos acomodássemos a mais uma dúzia de
concessões, porquanto não podia ordenar a mudança da
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pronúncia nacional portuguesa. Não se pode dispor da
fala de um povo como de um objeto. Ela não é de
governo nem de academia, mas invencivelmente, do
povo. Eis que surge uma segunda edição do Dicionário
Ortográfico, cedendo às alegações da Academia Portuguesa, — tardias, porém justas. Até porque não adiantava nada simularem os portugueses concessões a que
o povo não cederia. Era, então, uma questão de lealdade a sua relutância. Não se faz cortesia com chapéu
alheio, e a língua portuguesa é bem exclusivo da gente
portuguesa. Pode-se — e é bom fazê-lo, — servir a
esta língua que é um modelo de servir à sua gente.
Outra coisa, porém, é a pretensão monstruosa de quem
se acreditasse com o direito de negociar a língua dos
Lusíadas, dos Sermões de Vieira, da Nova Floresta e da
História de São Domingos, e mais ainda, a língua em que
expressam milhões de portugueses vivos e conscientes
de seus direitos. Nem nos ficaria bem relutar com eles
para nos concederem qualquer falsificação da sua língua
materna, ainda mais em nossos tempos, em que a lingüística histórica, a psicologia, a sociologia, a filosofia o
a geografia lingüísticas reunidas provam, fartamente,
que a língua de um povo é sempre parte essencial dêíe
e nunca independente, como produto consumado,
Está sempre, enquanto viva, condicionada a uma espécie
de confluência do passado, do presente e do futuro especiais, — únicos e incomensuráveis, — de cada povo.
Cada dia ela se recria — insensivelmente, — na sua
estrutura mais íntima, passando dos lábios maternos para
os ouvidos da infância muda, ou assimilando empréstimos culturais, ou plasmando-se aos acontecimentos mí— 73
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nimos da história própria de cada nação, ou simplesmente evolvendo por imanência, como que desdobrando-se, espontaneamente, em suas possibilidades latentes...
Ora, a reforma tinha de aparecer como "portuguesa". E esta palavra tem uma accepção muito particular para quem é português. Onde muito estrangeiro
ainda não se apercebeu de alguma diferença introduzida na significação viva desse nome, já o português
estará alerta, em atitude natural de guarda.
Por isso não reprovamos aos portugueses voltarem
tão depressa à coerência, no caso da ortografia acordada,
e sempre me restrinjo a criticá-la do ponto de vista da
metodologia científica. Acredito que a sua reforma lhes
pertence com uma exclusividade invencível. Mas não
concordo, salvo melhor juízo, com o princípio adotado
por eles como guia de suas regras. De feito: trazendo
para a ortografia nacional fatos regionais, — puros cistos
lingüísticos ou provincialismos fonéticos, — parecem ter
esquecido que esse escrupuloso respeito dos fatos lingüísticos é um princípio de lingüística, — não de orrografia nacional.
Penso eu que se fez aí confusão de metodologia
científica, para registro de fatos, sejam quais forem, —
sem nenhum critério político ou literário, em suma, sem
nenhum sentido axiológico, — com metodologia gramatical, — no caso, para disciplina e uniformização das
convenções gráficas de uma nação. O âmbito da ortografia é escolar e político. A letra morta não compõe
a língua viva. Não temos, pois, como justificar a pretensão de delegar à letra o comando da vida, — a fala74 —

Deve protegê-la e atender a fins políticos e democráticos, pois ninguém mais pode eximir-se do imperativo
da vulgarização da cultura. Que, pois, a ortografia
nacional suprima particularidades regionais, como provincianismos antinacionais, em nome dos altos interesses comuns de cada povo. Ora, respeitar-se com letras
e sinais para uso nacional cistos lingüísticos condenados
em si mesmos ao degredo é desservir a unidade nacional
e perturbar a expansão cultural, s|em nenhuma expectativa de benefício. E isto fizeram os autores da reforma
portuguesa.
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VII
OS TREZE PONTOS DA CRASE
1.° Do ponto de vista do método, a crase portuguesa deve ser estudada, preliminarmente, em seus
elementos lingüísticos fundamentais oferecidos pelo sistema fonético português; em seguida, devemos acompanhá-la em suas diversas circunstâncias históricas e modalidades, no tempo e no espaço, não a reconhecendo
certamente, senão onde for ouvida e valer como diferença .
1° Os dados naturais que deram motivo ao fenômeno da crase, — um som forte em relação a um som
fraco da mesma espécie, — foram: a) o homeotropismo
da preposição —a— com o artigo definido
a;
í>) a queda da vogai mediai fraca intervocálica, deixando em contacto duas vogais iguais átonas. A primeira
crase, como a segunda, é uma fusão real de dois sons
iguais átonos em um só tônico. Mas a primeira se
perpetua e ainda hoje se faz, no curso da frase, não
somente com o artigo e a preposição, mas onde é possível, enquanto a segunda, encerrada a fase de passagem
do latim vulgar para o português vulgar, perde as condições favoráveis e caduca sob a forma de acento, — em
muitas palavras, um acento secundário que ajuda o ouvido a distinguir o nome e orientá-lo para a sua significação (pegada, pregar, mèzinha, còrar).
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3.° A crase ocasional (que se opera no curso da
frase, como a sinalefa) foi aproveitada pelo genúis da
língua portuguesa como recurso sintático e defensivo.
E' uma vogai átona que recebe um reforço, acentuando-se, para evitar dualidade funcional, distinguindo
adjuntos de objetos de verbo; ou que defende de absorção uma vogai átona significativa. E" evidente aí a
interferência do espírito contra o determinismo lingüístico. Note-se mais a lei do maior esforço que anima
os elementos lingüísticos, todavia, sem extrapolar do
sistema fonético português.
4.° Cumpre-nos distinguir aí o fenômeno lingüístico e o hábito de falar. Para o primeiro, podemos encontrar referências etimológicas; para o segundo temos
de lestringir-nos à consideração da língua portuguesa
em evolução, criando recursos próprios. E' a língua
viva criando mais língua. E' uma derivação em discriminação. Aqui, o português não é uma derivação
latina, mas uma estrutura viva em função autônoma.
Essa distinção tem muita importância em certas discussões de filosofia lingüística sobre a vida das línguas.
Elas vivem, sim, no homem e do homem, a quem pertencem, de fato e de direito, aonde quer que ele vá. Estamos saindo do primado etimológico e iniciando o primado social.
5.° Em virtude da vida das línguas, a explicação
de sua origem só poderá fazer-se em plano histórico,
tal como se faz a história dos seres vivos. E assim
como não se pode atribuir a uma espécie viva uma
função que ela não possui, também não se poderá atribuir a uma língua fenômenos que ela não ofereça à
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observação e menos ainda, efeitos que não tenham nela
a sua causa. Então, desde aí que já podemos sentir
a impropriedade de regras de crase para a fala brasileira,
em que faltam os elementos que a produzem na fala
portuguesa. E' fácil imaginar-se a estupefação do filólogo brasileiro diante disto. Mas o lingüista não se
arroga a mestre da natureza nem receia pelos seus
descuidos. Para ele, se a língua brasileira não tem as
condições que expliquem a crase, certamente a nossa
língua terá suprido essa ausência de outro modo. A crase não é uma "necessidade" lingüística universal. Pode-se viver sem ela. Acontece isto em muitíssimas
línguas. E, na verdade, a fala brasileira natural, em
cujo recesso não tem entrada nenhuma convenção
escrita, supriu bem a falta da crase portuguesa e ainda
se salvou de um monstruoso homeotropismo, — um
fonema com cinco funções lógicas.
6.° A explicação brasileira da crase portuguesa
não serviu para metê-la em regras didáticas e nenhum
português as reconhece como certas. Porque os filologos brasileiros erraram, supondo a crase portuguesa
escrita como toda a crase da fala portuguesa, e teimaram em explicá-la como soma da preposição com o
artigo e com os nomes — aquele, aquilo. Partindo dessas duas bases falsas, falsearam o fenômeno português,
visto como a crase defensiva (até à, até ò), a crase ablativa (à fome, à chave, à luz. . .), a crase intravocabular
(pegada, sadio, besteiro, mèzinha, còrado, pregar...),
a crase de simples fonética sintática (tôd-à noite
est-àgonia, filh-àmada.. .) não cabem dentro da expli
cação de nossos filólogos. Nem a crase é privilégio do
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som — a. Existe também crase de —e—, e de — o.
A ignorância dessas realidades portuguesas diz bem de
muitos que presumem conhecer e ensinar português no
Brasil, e sustentam que a nossa língua é a mesma de
Portugal. Uma nota triste: seguindo como sombra a
crase escrita portuguesa, fazem-no sem regra e por simples imitação. Pior ainda: fazem-no por motivos ignorados em Portugal. São esses homens que dizem que
falamos mal o português, porque não seguimos o exemplo deles. Mas assim, valerá a pena obedecer-lhes?
7.° O Visconde de Porto Seguro, aturdido com a
crase escrita portuguesa, declara crasear em português
toda vez que, em francês, tivesse de escrever — à Ia,
à lês. Sotero dos Reis craseia inocentemente, antes de
nome masculino. Rui e Carneiro acrescentaram as perplexidades filológicas a respeito da crase. E depois
deles continuou o. . . "problema", lado a lado com a
imitação beócia da crase escrita de Portugal. E ai de
nós, se não fosse a atrevida interferência de José de
Alencar nas discussões! De lá para cá, — quanto se
tem deformado a pobre da crase portuguesa! E' interessante notar o silêncio do lado português. . . Que é
mesmo que vai por lá? Dirão, talvez: aqui, a crase é
tão natural e suas condições se bastam de tal sorte,
que nunca pensamos em metê-la em regras. Ou talvez
nunca tenham sabido de nossas angústias.
8.° A manobra filológica para insinuar a crase escrita na juventude brasileira merece muitos comentários. Vamos evitar excessos. — Mas vamos dar-lhe um
registro especial. Ela o merece. Brevemente: *o professor dá a definição da crase como soma de dois
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•—aa— átonos em um —à— forte. Ó meu leitor —
como eu também, — está, certamente, pensando a soma,
porém não a está fazendo. Não sabe. Não a aprendeu na infância. De fato, não soma nada. Pensa que
soma ou soma conceitos. Vê dois —aa— antes, e um
-—a— depois, com acento. E aceita a idéia, sem se interessar pelo fato. O que basta para embrutecê-lo daí
em diante. E, realmente, daí em diante aceita tudo
com medo. No íntimo, com desprezo. Mas o passado
escolar, — terrível, — priva-o de externar-se. E' o reino da gramática portuguesa na alma do brasileiro que
errou o caminho da vida e entrou numa escola secundária. — Mas vamos seguir o professor de crase para
uso estritamente brasileiro, no mundo da escrita. Depois de definir, deformando, a crase, entra a dar exemplos, — todos de — a (prep. ) com — a (artigo) . A petizada segue-o, pensando em prova parcial. Depois, o
professor, um tanto desconfiado de si mesmo, pede
exemplos. Surgem disparates. E ele, espantado, — o
mesmo espanto de todos os anos, — começa a abòrrecer-se. Exige atenção. — Ora bolas! Ensaia a prova
de erro, com um exemplo que exige crase. E pergunta
se tem, ou não. — Confusão. Um aluno arguto, colhe
os exemplos, para os decorar e repetir na hora precisa.
E é só. Não se aprende crase no Brasil. O professor
conhece a cerebrina manobra da troca do nome feminino em um masculino ou sinônimo. Aí todos os alunos acertam. De retorno ao nome feminino, — nova
hesitação geral! E' urn caso de psicologia lingüística.
Já ensaiamos interpretá-lo muitas vezes, — uma delas
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em prova oral de Concurso para a cátedra de português,
no Colégio Pedro II.
Donde virá essa resistência do espírito jovem para
compreender a crase? Não podemos acertar nisto, sem
valer-nos de certos conhecimentos da natureza da linguagem, seu dinamismo, sua implantação histórica na
vida do homem.
Vimos antes: a linguagem é um reflexo condido^
nado. Assim, não fazemos a relação do sinal com a
idéia. Ela é que se faz em nós. Isto se estabelece
longamente, desde o acalento materno, no berço. E' a
implantação da língua materna no indivíduo. Ela vai
ser ele, — ele vai ser ela. E' a individualização de
um fenômeno coletivo, em sentido "vital". Muito é o
que nele vai se informando, porém ele é que vai dar vida
à língua. De tal maneira, que um dia será impossível
dissociar homem e língua. E à medida que a língua
se vai radicando no homem, vai se fechando nele a possibilidade de aquisição de outra língua. E' uma resistência invencível. Papagaio velho não aprende a
falar, — diz o provérbio. Em compensação, é na maturidade que a língua comum é mais cada um. Por ela
é que o homem supera o seu ambiente, formando personalidade, para a vida social. Pela língua geral, ele
se sente nos outros e os outros nele; pelo seu estilo
ele se sente com os outros, inconfundivelmente.
Como reflexo condicionado, — segundo a naturez£1) — a língua dispõe de um sistema fonético para
infinitas combinações, de modo que a toda idéia corresponda um sinal — uma palavra, antes, um vocábulo.
Então, a homonímia é um precalço no dinamismo da
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linguagem. Resulta ela de homeotropismos etimológicos: vindos de étimos diferentes, convergem dois ou
mais nomes para a mesma forma oral, permitindo equívocos. (Na língua francesa, a homonímia é um mal
crônico). Na vida consciente, ninguém dá o mesmo
nome a duas coisas diversas. E' uma repugnância intuitiva. O que não impede que isso aconteça, involuntariamente. Assim, na língua portuguesa se homonimi2aram a preposição — a (ad.), o verbo — (h) à o artigo — a (illam) e o pronome — a. (Refiro-me às funções). Acrescente-se mais a crase — à. Para diferençá-los dispõe o português de duas modalidades, — á e à.
Trazida para o Brasil, perdeu a língua este recurso.
Temos apenas um — a semitônico, em monossílabo. e
um — à tônico em polissílabo (Fazemos uma diferença empírica). Quanto mais bem falado, menos sensível é o brasileiro à fusão e à elisão de fonemas. De
sorte que ficamos com um —a— único para representar aqueles monossílabos portugueses — caso estranho
de homeotropismo e origem de infinitos equívocos. Ora,
não tendo um som especial para a crase, não temos
soma de — aa. O professor se refere a uma soma
pensada, sem correspondente sonoro. Não sabendo fazer a crase, — de berço, — o jovem brasileiro a repugna. Sua língua é hábito, não é pensamento. E a
crase tinha que ser hábito, porque é fenômeno oral,
O hábito que traz da infância é o da associação de —a—
com o sentido de artigo ou de preposição, distinguindo-se
na frase. Não pode, então, entender com ele mais a
crase. Sua resistência é involuntária. Vê a crase e
compreende, mas fora da ação de falar, do hábito da
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língua materna. Mas não sente e ainda é inibido de
sentir, — falando, naturalmente, — pelas associações
adquiridas (artigo e preposição). O artigo —a— e a
preposição —a— trancam-lhe a passagem para a crase.
E' uma inibição condicionada homonimica. Para melhor compreensão desta, figuremos o caso de — no,
neste, num, naquele, etc., em que a preposição —em—
que nunca lemos isolada e cuja etimologia é comumente
ignorada, — se agrega a outros vocábulos. Não obstante, o jovem brasileiro percebe e seníe nessas combinações, sem refletir, a preposição e o nome num ato único.
Mas na crase falta-lhe uma diferença especial de voz
e o hábito de falar. No caminho interior, a crase é
obstada pelo artigo e a preposição. Daí o recurso estranho da troca do nome feminino por um sinônimo ou
pelo masculino, para fazer o jovem sentir a crase por
analogia artificial. A verdade é que não se consegue
nada. A analogia lingüística não é refletida. Acabamos craseando gràficamente e por imitação. Finalmente, a explicação da crase como soma é insuficiente
para explicar todas as crases escritas do português, nem
estas crases escritas correspondem a todas as crases da
fala portuguesa. Então, a nossa crase didática é um
sinal visual imitado de alguns casos da crase oral portuguesa. Não é fala, não é hábito, não é toda a verdade.
E' um perfeito caso de barbarismo. E por que barbarismo? Por tudo que dissemos e mais porque nunca
será uso brasileiro. Seria "certa", e a ausência dela ern
nós seria "provincialismo", se estivéssemos fundamentalmente condicionados à existência de Portugal e sujeitos aos seus cânones nacionais. Mas esta condição
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já caducou. E nunca mais receberemos o contacto de
portugueses como parte deles vinculada aos seus valores vivos comuns. Nossa língua seguirá, cada dia mais,
esta divergência, refletindo nossa própria história, nossa
originalidade, nossa liberdade criadora. — Repetimos
aqui: a diferença entre dialeto e língua não é literária.
Pode não existir literatura e perdurar a diferença de
nível, que é social e política. Por isto os nomes dos
vícios gramaticais — barbarismo, solecismo, cacófato,
pfovincialismo, arcaísmo, neologismo se referem apenas
ao tempo e ao espaço históricos de cada nacionalidade
ou grupo. O prestígio que faz o privilégio da canonicidade lingüística, é político. A literatura é aí uma
colaboração cortesã. Está sempre depois da política e
à sua sombra. E' isto uma verdade pacífica na sociologia lingüística. Na ignorância disto, acreditamos na
excelência ingênita das línguas oficiais que encontramos, e não admitimos que em outras línguas possam
transformar-se. Para nós, verbigrácia, — dizer "as
moça", "eles vai", "planice", "viage", "me dê", "tinha me
vestido" é deformação de um normal de valor universal. Para ser percebido como vício em qualquer parte.
E' um normal eterno e inconfundível. Então, nunca
será certo, haja o que houver, — dizer, por exemplo:
"os home qui saiu daqui de viaje pró Rio, era fio de
gente boa". Mas a verdade é que qualquer frase portuguesa falada é pior do que isto, em relação ao latim
de Cícero.
Em todo caso, não perdemos por esperar. Para
nenhuma nação atual da Europa românica vale hoje o
étimo sagrado a que os humanistas se consagravam e
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imitavam até na escrita, contando que, por ser latina,
participasse também da excelência de validez universal
da literatura latina. Passou esse étimo de mística a
superstição. — E não foi ontem que se asseou a nossa
língua de seus — th, rh, ph, mm, nn, pp, tt, ff, gg,
H, y, etc.? No entanto, sou do tempo em que isto era
mais sério que errar em ciência. E quanto moço perdeu carreira, emprego, nome por não saber empregar
esses digramas cerebrinos! Ainda estão vivos muitos
professores que achavam isto um serviço à nação e à
cultura.
9.° Quando não havia ciência da linguagem, e dominava nas línguas cultas a filosofia aristotélica, essencialmente lógica, e primava sobre essas línguas o latim
morto, — só de monumentos e gramática, — e ainda
não havia nações civilizadas na América, — criou-se na
esfera dos estudos da linguagem um "sintaxismo" prepotente, — instrumento da lógica formal. Depois, veio
o primado da ciência e a ciência da linguagem, a psicologia sob numerosos aspectos surpreendentes, o prestígio
das línguas cultas modernas. . . e nações civilizadas na
América. Dispensemos as antíteses dessa passagem,
que podem ser fecundas no processo da cultura, mas não
são "a cultura", que traz a melhoria das condições da
vida humana. Vejamos, pois, aquelas duas fases da
civilização como incorporações indispensáveis e entre
si auxiliares.
Assim, aceitemos, ainda hoje, em princípio, o primado da sintaxe, mas agora com as implicações da lingüística, da psicologia, da sociologia e da filosofia ins— 85

pirada e fundamentada nas diversas ciências da linguagem .
E aproveitemos o estudo da crase para mostrar o
papel decisivo do fonema na vida das línguas. Ele
não é apenas a medida de toda a língua, física e biològicamente. E' também o regente da musicalidade da
fala. Seguindo a estrada real que conduz aos recessos
da nossa alma, vai ao encontro do dinamismo mental,
para abrir-lhe ingresso no campo da consciência.
Os filólogos indígenas, de regra, exalçarn a literatura, sobrepondo-a, anacrônicamente, à língua natural,
considerada uma caricatura posterior. Entretanto, é na
mais alta expressão da "literatura", — a poesia, qua o
fonema se reveste de uma autoridade muitas vezes atrabiliária, impondo-lhe medidas violentas que sacrificam
a prosa e até o pensamento do autor. No distrito da
sintaxe, o fonema assume a representação das funções
lógicas, permitindo liberdades de ordem do pensamento
contrárias à coordenação lógica da preposição e da sentença, em favor de sentimentos e paixões ou de simples
imperativos de esteticidade. Já se sustentou, em plano
científico, — e ainda muitos o querem assim, — que a
essência da linguagem humana, — acima da expressão
do pensamento, — é converter em musicalidade toda a
experiência vivida. No povo dos sertões, encontrei a
crença de que o pensamento involuntariamente rimado
é sinal de uma verdade íntima ou presságio de acontecimentos futuros. E muitos provérbios são rimados.
— Será, então, que essa crença andou cooperando com
a inspiração dos grandes poemas místicos da humanidade? Será a "palavra" o mero símbolo passivo de
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expressão do pensamento, ou terá ela uma finalidade
mais sua, uma como "vocação" para musicalizar o pensamento de envolta com o mais da experiência íntima
do homem?
Seja como for, o império da palavra como "voz"
é invencível na vida normal das línguas, e em toda cultura literária em que a voz se torna secundária ou ausente, podemos assegurar que existe uma doença grave
dos espíritos. Certamente, é uma língua que entra em
agonia essa que troca a fala em letra.
De mim sei que bem poucas são as coisas que
admiro tanto, como podermos, facilmente, falar cantando e ainda fazer diferença disto com cantar íalando.
E tudo mediante o mesmo aparelho orgânico, — o complexo instrumento da voz. Em nossa filologia e por
força dela, em nossa literatura perdeu-se o sentido da
eufonia. O escritor nacional de tipo filológico escreve,
com vaidade, — a moribunda, nauseabunda, meditabunda, íuribunda, cá vou, lá vou, manda-me já, faz-me
já, etc. (Lembramos aqui a parte de nossa última tese
de concurso, lá onde nos referimos à fonética de Rui
Barbosa).
Mas voltemos aos fatos e vejamos o que a ausência
do fonema —à— produziu em nossa língua brasileira.
E partamos do princípio de lingüística geral segundo o
qual nenhum recurso de expressão necessário caduca
numa língua sem criar o seu sucedâneo. E quando este
é posto em circulação, — fala Meillet, — é inútil tentar
revogá-lo em benefício do primeiro.
Então, a perda da crase portuguesa, resultante do
novo sistema fonético da fala geral do brasileiro, deverá
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ter produzido conseqüências. E, na verdade, elas existem, apesar de a filologia indígena estar, metodològicamente, incapacitada para as descobrir, Porque não estuda a língua senão em função do pensamento lógico,
segundo a filosofia humanística. E as conseqüências da
ausência da crase em nossa fala são de ordem lingüística.
Senão, vejamos.
A preposição —em— que perdeu com a morte
das declinações, a vantagem de poder traduzir o lugaronde (com ablativo) e o lugar para-onde (com acusativo), e quase se restringiu, em português, ao primeiro
sentido, voltou a significar — para-onde, no Brasil, em
lugar da preposição — a; o verbo haver, que vem perdendo terreno para o seu homólogo — ter, foi aqui substituído, em definitiva, na função de impessoal, por causa
do tempo — (h)á; trocou-se a preposição tônica —à—
de infinitas locuções formadas com um nome feminino,
por outras equivalentes (de terde, de noite, depressa,
com força, de chave, em claro, na sombra de, na proporção que, na razão de, de vara, em frente de, na maravilha, de pistola, ed faca, de espada, etc.), isto é
claro, em todo o Brasil imune da obsessão de imitar
clássicos que até Portugal deixou de seguir; firmou-se
o emprego do pronome — ele, ela — em lugar de — o, a.
Sempre afastando o perigo do minúsculo —a—
em nossa fala. A natureza ignora convenções ortográficas e explicações filológicas suspeitas, nem conta com
elas. Tira de si o que precisa. Inventa ou ressuscita
recursos de sua reserva. Tudo ou quase tudo no subsolo imenso da linguagem inconsciente.
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Em português, a crase intravocabular distingue
significação de nomes (pegada e pegada, pregar e pregar, mesinha e mèzinha, curar e cor ar, etc.), — recurso
que nos é ignorado e impossível de sentir; e a crase intervocabular faz, como vimos, coisas várias, com ou
sem significação lógica (á, amanhã, à toa, aquém, até à,
tod-ò dia, filh-àmada, à luz, à razão de, etc.).
Então, é impossível aplicar-se em linguagem, como
afirmam os portugueses, com muita razão, aquilo que
fazemos com outras atividades: conchavos, acordos, concessões. Elas têm sua estrutura orgânica. Tudo aí se
correlaciona. Assim, existindo as condições espirituais,
— políticas, culturais, econômicas, etc., de autonomia de
uma língua que se diferençou de outra anterior, a solução justa e honesta é reconhecer-se à nova língua o direito de auto-regulação. Sim, apenas "reconhecer", pois
é fatal que, nesses casos, exista uma sanção espontânea
que disciplina a nova língua, com regras implícitas.
E para encerrar o caso da variedade de conseqüências da nossa perda da crase, não como fato isolado, —
insistamos, — porém como resultante do nosso sistema
fonético, — construamos algumas frases brasileiras com
aquelas conseqüências: "Os meninos já estão na mesa,
mas os moços estão na janela, esperando carro, porque
vão no cinema. Hoje tem festa e amanhã, tem mais.
Quando encontrei ela em casa, não reconheci ... (O brasileiro não faz repetição de sujeito nem de complemento
que pode supor. Nossos gramáticos desaconselham a
repetição do sujeito fácil de supor, mas exigem a explicação do objeto, em situação idêntica). Não vi você
nem de manhã nem de tarde, apesar de ter ido até o íim
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da rua. Tranquei de chave a porta, para você não ir
na rua, etc.
Jamais um gramático português ou brasileiro percebeu ou mostrou a relação lingüística desses modos de
falar com o fato da crase ou mais remotamente com o
nosso sistema fonético. E sem fazer caso de não dizermos a crase nem de alterar nosso sistema fonético, —
empresa de gigantes que eles temem enfrentar, — fazem
questão do acento da crase onde os portugueses o empregam, incoerentemente e corrijem o uso de —em— por
—a—, de —ter— por —haver— (imp.) e forçam o
uso das locuções formadas com — à. . . E' um desprezo total pela língua viva, a língua geral, a língua materna do brasileiro. O fenômeno lingüístico espontâneo e geral é privilégio dos portugueses, quando se
trata da fala brasileira. No Brasil oficial e didático,
vale a escrita portuguesa. (Só uma vez se derrogou
este primado artificial. Foi quando a nossa Academia,
no tempo que tinha filólogos, empreendeu uma reforma
da nossa ortografia. Devia-se fazer um estudo dessa
atitude de autonomia fundada na ciência e explicar por
que a Academia recuou dela, sem dar ao público informações de qualquer natureza .. . ) .
10.° Clamamos bem aíto, em nossa prova didática
de concurso para a cátedra de português, no Colégio
Pedro II, dissertando sobre o ponto sorteado: "O Problema da Crase": "A crase em Portugal é costume; a
crase só é problema na filologia do Brasil". — Existirá,
nesta terra, quem o conteste?
Ora, se é certo, para todas as línguas do mundo,
que só se pode estabelecer como regra de uma língua
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viva o que se fundar num costume atual de falar do
seu povo. é justo e certo que os portugueses façam regras de crase para a sua juventude, e, por isso mesmo,
é falsa e injusta toda regra da crase para uso dos brasileiros. Deveríamos, se fôssemos dotados da coragem
natural de afirmar, refletidamente, o que somos, espontaneamente, e se nossos mestres, imitando os mestres de
todos os povos conscientes, começassem a respeitar a
nossa gente, ao menos como natureza humana, pois,
admitindo-o, teriam de aceitar as leis naturais da linguagem humana que nos têm alterado o sistema fonético
e através deste, têm produzido diversos outros fenômenos lingüísticos gerais em nossa fala nacional.
Ainda um pormenor: desprezando os nossos costumes, atravancam-se nossos mestres na etimologia.
Pois, então, que me respondam eles qual é a etimologia
latina dos costumes de crasear dos portugueses. Não a
encontrarão, com certeza. E quanto à preposição
•—em— equivalente a —a—, existe fundamento etimológico tanto em latim como em português. Então, se
repelem aquele sentido para a preposição — em, só
poderá ser por ter deixado de ser uso atual em português. Então, como dissemos antes, a língua oficial do
brasileiro é somente escrita. A etimologia, a história,
a fala, a lei e a regra permanecem em Portugal.
Porque não saem nossos mestres em praça pública
para justificar semelhante monstruosidade científica ao
povo brasileiro que se entregou ao seu zelo, competência e vigilância dos seus direitos, na esfera de sua
língua?
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11.° Existe, na fala brasileira, muita coisa em que
se ressente a perda da crase, além dos casos citados.
Por exemplo: o objeto indireto português formado com
a preposição —a—, é, preferentemente, formado por
nós com a preposição — para. Assim, ern lugar de -—
falar a, dizer a, mandar a, comunicar a, levar a, pedir a,
etc., prefere o nodso povo simples — falar para, dizer
para, comunicar para, levar para, pedir para, etc. O
mesmo se observa na linguagem familiar. Na linguagem familiar é também assim que falamos, sobretudo
onde não pavoneia o esnobismo. Os estrangeiros seguem o mesmo caminho, quando nlo são portugueses.
A propósito: não é indiferente ao lingüista o fato social
de nos imitarem, involuntariamente, os imigrantes portugueses em infinitas coisas, onde existe colônia portuguesa. Os seus descendentes começam a falar contaminados por eles, mas bem cedo perdem o sotaque lusitano, e entram nas medidas de nossa fala. E' que, na
vida, o prestígio que faz a norma lingüística de uma
comunidade passou, definitivamente, para o lado de cá.
O didata oficial e o literato acadêmico, — encapsulado
em certas instituições, — invertem a ordem histórica,
em nome de nossa gratidão aos nossos antepassados e
da unidade lingüística das duas nações, — Portugal è
Brasil. Partindo dessa atitude sentimental e calculada,
ao mesmo tempo, criaram entre nós o preconceito chibante da "falação difícil" e das "regras-problemas".
O que nos lembra Vendryès: "Lês faits de déformation
volontaire", — escreve ele a respeito dessas injunções
pedantes, eruditas, verdadeiros seqüestros falsamente
aristocratizantes da língua viva, — "ne cornpromettent
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pás plus lê príncipe de 1'evolution phonétique, que lês
mutilations voules de certaines peuplades océaniennes
ne cornpromettent lê príncipe de 1'evokition phonétique". Aliás, em nosso caso, a homenagem pretendida
pelos nossos gramáticos e acadêmicos degenera em uma
espécie de fogo-fátuo de salão, pois ninguém arremete
sinceramente contra os nossos costumes de falar, em
nome do povo e do governo portugueses, mas, fazendo-o,
dissimulam-no com uma suposta autonomia da língua.
No íntimo daquela gente, "português" nada tem que
ver com os portugueses vivos nem com o seu governo.
E' uma coisa independente, para uso muito restrito e
sempre com exclusão cuidadosa do sistema fonético padrão dos portugueses. Não existe mais, neste mundo,
força que restitua à fala portuguesa — oficial ou familiar, — qualquer sombra de prestígio imperativo da fala
brasileira. Admitiu-se, então, solertemente, uma divisão
radical entre fala e sintaxe, deixando a fala com todos
os direitos de sua dependência da vida e sua irrèversibilidade, e outorgando à sintaxe portuguesa clássica uma
esfera de ação voluntarística. Aí, imita-se o clássico sem
consideração de sua época nem de suas relações com a
vida portuguesa. De modo que o "português" didático
e acadêmico do Brasil é um "superportuguês" estranho
ao Brasil e ao Portugal vivo. — Resíduo, apenas resíduo
diletante de uns e opressor de outros. Nem se precisa
de ser um grande lingüista para reconhecê-lo. Bastanos verificar essa coisa ostensiva: a imitação dos clássicos é nitidamente "diletante". Não desce jamais do
plano voluntarístico, — de vontade e plano, — para
hábito coletivo coercitivo da nossa fala comum. E é
nesta dimen ao que uma língua é língua de um povo.
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Então, é exterior à estrutura e à vida de nossa língua.
Como vontade e plano, aliás, bastava que nossos didatas
e acadêmicos admitissem o sentido de uma "medida"
para suas contribuições, distinguindo-as de nossa língua
materna, — natural e nacional, e submetendo-as a esta.
Todos os povos românicos fizeram isto com o latim
monumental. Também temos direito aos nossos monumentos lingüísticos tradicionais, — não para nos negar
e subestimar, porém nos enriquecer.
Para isto é necessário um espírito lúcido e sereco
e uma coragem cívica. Quando se vai provar que isto
existe, de fato, em muita gente? Estou certo, de minha
parte, que tais excelências só nos poderão vir do nosso
povo, nossos poetas, nossos escritores livres, ao compasso de grandes acontecimentos nacionais.
12.° A crase portuguesa é certa em Portugal, porque todos os portugueses a fazem, naturalmente. Resulta da ação de vizinhança de dois fonernas iguais atonos que se fundem, — evitando o desagrado de um hiato
surdo, um hiato-eco, — em benefício da eufonia; ou é
uma acentuação, discriminativa ou defensiva, igualmente
habitual e geral na fala portuguesa.
A crase intervocabular é um fenômeno sincrônico,
espacial, com um dinamismo atual, construtivo, de maior
esforço, especialmente quando é simples acentuação para
discriminar uma função lógica ou defender um fonema
significativo. E' um exemplo de interferência do espírito no determinismo lingüístico sob a forma de gentus.
O —à— tônico passa aí a servir também para representar uma soma de dois —aa— átonos. Ao mesrno
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tempo, passa a desempenhar as duas outras funções de
defesa e discriminação sintática. E' um fenômeno lingüístico muito rico de significação. Raramente um
acento desempenhará numa língua tantas funções. As
regras, pois, de emprego da crase têm de ser fundadas
em dois dados — um natural e outro idiomático. O
dado natural é a tonificação da vogai — a, ou -— e, ou
— o. que dá as coordenadas fisiológicas das funções
idiomáticas da crase — fenômeno da língua portuguesa.
Se pudéssemos fazer a geografia da crase portuguesa e destacar aí a crase prestigiada, para limite da
crase didática nacional portuguesa, distinguiríarnos a
crase portuguesa das crases provinciais, que, independentes de sua importância científica, seriam anatematizadas em favor da unidade cultural da língua portuguesa. E' um trabalho para lingüista e gramáticos de
Portugal. O mesmo caminho poderá ser indicado,
muiatis tnutandis, para a didatização da topologia pronominal portuguesa. Infelizmente, porém, são homens
como G. Viana que proclamam colocar pronomes naturalmente e fundam nisto o descaso da disciplina de sua
língua em moldes modernos (Cf. Prefácio de O Próbl.
da Coloc. dos Pronomes, C. de Figueiredo). De nossa
parte, — digo-o de dentro da ciência, — não temos nenhuma autoridade nem dispomos dos dados imprescindíveis para tais empreendimentos, se não os queremos
enfrentar como o fizeram nossos filólogos, até hoje, sem
reparar era que os portugueses não tomam o mínimo
conhecimento dos seus estudos. E com toda a razão.
Podemos, entretanto, imitar a hipótese de um regime da crase estabelecido por mestres portugueses para
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a gramática portuguesa destinada ao ensinamento da língua nacional segundo cânones didáticos oficiais. Então,
verificaríamos que as regras de emprego da crase seriam
muito fáceis aos portugueses. E seriam accessíveis aos
estrangeiros. E não nos atreveríamos a adotá-las como
próprias de nossa língua.
13.° Uma das razões de tanta confusão no reconhecimento das línguas autônomas da América é vm
vício tradicional dos gramáticos. Considerada em si
mesma, a gramática tem uma razão de ser, e toda língua
em evolução tende a procurar nela uma segurança auxiliar. Mas essa gramática possível das regras implícitas de qualquer língua humana precisa de ser compieendida no mais estrito sentido regional e idiomático.
Em função dos costumes vigentes. Como se vai começando a fazer gramática francesa, espanhola, etc.
Acontece, paradoxalmente, que a gramática ideal
dos gregos, destinada a ganhar um progresso admirável
na medida em que se alijasse de compromissos filosóficos, teve de servir de modelo para a língua latina.
Começa aí a odisséia da gramática viva. A. Meillet nos
dá conta minuciosa dessa deformação sistemática, multissecular, do latim. A gramática grega tinha seus contactos com a estrutura latina. E era parte da literatura
heíênica, altamente prestigiada em Roma. — Então, que
o latim se defendesse furiosamente, porque ia ser furiosamente gramatificado pelas regras do grego. Correm
os séculos. Depois, é o latim gramatical que vai ser
imposto atrabiliàriamente, às línguas românicas. Existia
uma relação histórica e estrutural entre ele e elas. — Então, que elas se desesperassem, sem trégua, na própria
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defesa, porque iam latinizá-las, a todo custo. Agora,
somos nós da América as vítimas da hetero-gramatização. Os norte-americanos têm de ser ingleses, os espano-americanos têm de ser espanhóis, os brasileiros têm
de ser portugueses. . . O absurdo tem sua explicação.
E' uma interferência histórica, e ninguém as evita. A
coisa está em saber aproveitá-las, vergá-las ao próprio
bem, superá-las, levando-as até a caducidade. E como
fazê-lo? — E' ver o que aconteceu com o latim imitado
pelos próprios escritores latinos, — de Claudiano a
Bembo. Queriam que o latim vivesse por empreendimento exclusivo da vontade. . . Tinham monumentos
e gramáticos e eram muito aparentados. — Então?!
E fizeram o imperativo lítero-gramatical do latim sem
império, certos de que tinham quanto bastava para o
latim continuar a ser a língua da cultura. Ao cabo de
tudo, verificou-se apenas a intransigência da aliança da
natureza com a história e da história com a cultura.
Em vez de se latinizarem as línguas românicas, coercitivamente, romanizou-se o latim, diletantemente. — O imperativo lingüístico é inalienável das coletividades, —
eis o testamento das últimas tentativas de hetero-gramatização em nome da tradição sagrada, da gratidão
imorredoura, da justa homenagem.
Mas não podemos dar como encerrada a luta entre
o espírito genuíno da gramática e a hetero-gramatização
interferencial, — derramando-se de uma cultura sobre
outra. Talvez que seja isto um bem, como certos remédios heróicos que ou salvam ou matam, de uma vez,
segundo o acerto de sua aplicação.
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Depois, duram muito os preconceitos que justificam posições e rendimentos. No caso da gramática
latina contra a gramática portuguesa real sempre havia
um venerando catedrático para ser respeitado e em
torno dele, várias esperanças moças desejosas de substituí-los com fidelidade. Chegou o dia de ser necessário
esboçar alguma reação. Quase na entrada do século
XVIII, sendo a gramática portuguesa, escrita em latim
cicerônico, de cambulhada com a gramática latina, houve por bem o senhor D. José I ordenar em alvará que
"os Mestres da língua Latina, quando receberem nas
suas Classes os Discípulos para lha ensinarem, os instruam previamente por tempo de seis meses, se tanto
forem necessários para a instrução dos Alunos, na Gramática Portuguesa"...

E mais: os problemas que ela cuida resolver aí,
continuam a ser os problemas de hoje. Positivamente,
vão continuar problemas. Agora, ninguém os quer mais
resolvidos. De serem problemas tem resultado muita
posição e rendimento. Então, por que resolvê-los nesta
hora de tanto desemprego?
De mim, confesso, não os reconheço como tais.
E sustento que nunca se resolverão, porque só têm incógnitas e negam valores conhecidos.
Eis aí a nossa posição no "problema da crase".
Em Portugal, fazem-na sem o querer. E' hábito de falar
resultante de combinações de um sistema fonético adquirido no berço; e no Brasil, não se diz nem se ouve crase.
Se alguém sabe mais do assunto, tem a palavra.

A data do documento: 30 de setembro de 1770.
— Ofereço-o aos que vivem a clamar entre nós que não
sabemos português como os clássicos, porque não estudamos gramática portuguesa. — O mundo está cheio de
ridículos...
E para encerrar este ponto, fazendo também referência ao anterior, citamos Condillac: "Nous avons
complique notre grammaire, parce que nous 1'avons
voulu faire d'après lê grammaire latine."
Sabem onde encontrei isto? — Pasmem: na entrada do Dicionário de Morais, — o homem que aceitou
como inelutável a imensa dificuldade da língua portuguesa, sofreu humilhações por não conseguir falar bem
português e escreveu uma gramática toda de problemas
da língua portuguesa.
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