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Moitas (moitas, de verdade) son as horas que temos pasado os profesores das
materias Lingua Galega discutindo sobre qué e cómo ensinar. Aquelas reunións
infindables, esgotadoras e, ás veces, tensas servían para contrastar puntos de vista
sobre os contidos das materias que nos tocaba impartir. Só co pasar do tempo
comprendín os moitos proveitos que lles tirei; sobrancea entre eles o de tratar a
Fernando, exemplo de valentía e dignidade. Dedícolle estas reflexións, que el
axudou a sementar naquelas xuntas da sala 103 e que só agora van madurecendo ós
poucos.

0. Introducción

É un lugar común entre os profesionais da didáctica da lingua laiarse do ensino

excesivamente gramaticalista que se lles imparte ós alumnos de secundaria ou do bacharelato.

Dada a habitual desconexión que existe entre os profesores das universidades e os dos institutos,

debo dicir que non teño noticia certa de que isto sexa o que ocorre. Sen embargo, é un feito que

os estudiantes chegan á Facultade de Filoloxía con poucos coñecementos de lingüística (o que,

por outra parte, é normal, pois precisamente lingüística é o que veñen aprender á Facultade). 

Outro lugar común para profesores de instituto e de universidade constitúeo a eterna

queixa, coa que si concordo, sobre as carencias nas capacidades de expresión lingüística que se

manifestan nos nosos alumnos. Aínda que son lingüista, creo sinceramente que as persoas poden

andar pola vida sen saber o qué é un alomorfo, ou a distribución complementaria, ou as

relacións paradigmáticas. Sen embargo, o camiño pode resultar máis penoso para quen non

saiba expresarse adecuadamente, ou para quen non sexa capaz de transmitir os seus

pensamentos, as súas intuicións ou os seus desexos dun xeito apropiado, do mesmo modo que

pode ter máis dun problema quen non entenda completamente as mensaxes que recibe dos

demais.

Como vemos, estou a falar de dous tipos ben diferentes de coñecementos: un céntrase nos

contidos propios da teoría da lingüística; o outro, nos saberes e habilidades precisos para

expresarse con eficacia e para percibir toda a información que se nos quere transmitir. Dun xeito

errado, polo menos desde o meu punto de vista, adoita atribuírselles ós profesores de lingua a

responsabilidade de que os alumnos adquiran estes dous tipos de saberes. Non sei se esta

atribución é a causa ou a consecuencia de que se considere que o ensino/aprendizaxe da

gramática traia consigo unha mellor capacidade expresiva, e de que se confunda o ensino da

gramática co ensino da lingua, pero, en todo caso, esquece as grandes responsabilidades que no

ensino de lingua teñen os profesores de matemáticas, historia ou debuxo. 

                                                     
* Agradézolles a R. Álvarez e a F. Cidrás Escáneo os lúcidos comentarios con que contribuíron a mellorar este traballo.



Neste traballo quero ocuparme precisamente de sinalar algunhas diferencias entre estes

dous tipos de ensino, que buscan obxectivos distintos e que, a xuízo de moitos autores, non

deberan ser mesturados nin confundidos. Como sinala María Josep Cuenca:

Aprendre una llengua no equival estrictament a aprende una gramática, i molt menys si l’entenem

com els coneixements que es poden recollir en aquests llibres feixucs (i sovint cars) amb què

decorem les nostres prestatgeries. Aprende una llengua implica tota una serie de coneixements i

habilitats discursives i sòcio-culturals que superen àmpliament el que hi ha en llibres com les

gramàtiques o els diccionaris (Cuenca 1994, p. 16).

Contra o que se poida pensar, a crítica contra a devandita confusión non constitúe

ningunha novidade na historia do pensamento lingüístico e xa Rodolfo Lenz protestou con

lucidez contra ela en 1912, ano en que pronunciou unha actualísima conferencia na que

afirmaba que:

La gramática contiene los principios i las reglas segun las cuales se construyen las palabras en la

frase. I estos principios son enteramente desconocidos de todos los hombres que hablan la lengua;

se aplican inconscientemente, así como pronunciamos los sonidos de nuestra lengua sin saber ni

qué órganos movemos ni cómo los movemos. La conciencia, el saber consciente de la gramática,

no nos sirve siquiera para hablar, aun cuando lo hayamos adquirido mediante ese estudio

filosófico que se llama gramática. / Creer que para hablar sea necesario tener nociones teóricas de

gramática, es un absurdo tan grande como si se dijera que el que no sabe lójica, es decir, la

ciencia de la lójica con sus términos técnicos i sus definiciones, no es capaz de ordenar sus

pensamientos i de hablar razonablemente. Homero no supo ni gramática ni métrica (Lenz 1912,

pp. 105-106).

En todo caso, estas críticas non van contra o ensino da gramática en si, senón contra a

presuposición de que, ensinándolle gramática ó aprendiz, este vai aprender lingua. Sen embargo,

tamén é o caso que ningunha destas críticas se pode manter e entender de todo se antes de máis

non nos queda claro qué se debe entender por gramática e por ensino de gramática e por lingua

e ensino de lingua. 

Na aliña 1 quero ocuparme da máis ca molesta polisemia do termo gramática; na aliña 2

vou ocuparme de explicar qué se entende por competencia comunicativa e vou tentar mostrar

cómo o ensino de lingua debera consistir no desenvolvemento do conxunto de saberes

lingüísticos ensumidos nese termo; na aliña 3 presento unha clasificación das diferentes

deficiencias que se poden observar na competencia comunicativa, defendendo que cada unha

destas eivas pode ser un obxecto distinto do ensino da lingua; finalmente, na aliña 4 recollo as

conclusións parciais expostas ó longo deste traballo.

1. O termo gramática

Acabo de indicar que as críticas contra o gramaticalismo non se poden entender sen

termos claro qué se entende por gramática e por ensino de gramática. Tampouco se poden



combater a maioría dos prexuízos lingüísticos instalados na nosa sociedade sen aclararmos este

termo. Non preciso recordar aquí como a miúdo se pode oír que a maior parte dos

galegofalantes non saben a gramática da súa lingua, e que por iso deturpan o seu idioma; ou

que os dialectos galegos non teñen gramática. Sen embargo, se unha persoa iletrada ou

semianalfabeta descoñece a gramática da súa lingua, ¿como pode falala ou entendela cando lle

falan nela?; ou, mellor aínda, ¿como poden os lingüistas analizar os diferentes dialectos e

extraer deles gramáticas se estes carecen delas? Polo tanto, non sería errado comezar este

capítulo formulando unhas cantas preguntas só en aparencia inocentes: ¿que é a gramática?,

¿que se quere dicir cando se afirma que unha lingua ou dialecto carecen de gramática?, ¿que se

quere dicir cando se afirma dunha persoa que non sabe gramática? 

O feito é que un termo tan básico coma o de gramática se torna nunha das etiquetas máis

indeterminadas de toda a ciencia lingüística. Por exemplo, o diccionario de termos gramaticais

de Larry Trask (1993, s.v. grammar) ofrece tres definicións distintas de gramática. A primeira

dinos que a gramática é:

[1] O sistema polo que as palabras e os morfemas dunha lingua se organizan en

unidades máis longas, particularmente en oracións. Percíbese que este sistema

existe con independencia de calquera intento de describilo. 

Esta definición pode facer referencia ós coñecementos gramaticais que cada falante posúe

e que lle permiten producir ou entender enunciados; ou ó conxunto de estructuras inmanentes

detectables nunha producción lingüística calquera1. De feito, estas estructuras que subxacen nas

produccións lingüísticas son reflexos ou productos dos coñecementos gramaticais do falante; e

estas estructuras é o que teñen que tornar en coñecemento os nenos que están adquirindo a súa

lingua. Convén, sen embargo, manter claramente distintos estes dous planos; de feito, existen

escolas lingüísticas que teorizan sobre os coñecementos do falante e escolas lingüísticas que

teorizan sobre as estructuras inmanentes. 

En todo caso, sexa desde unha perspectiva ou desde a outra, o que verdadeiramente

interesa subliñar é que esta primeira definición de gramática se refire a “un objeto que ‘no se

ve’, y que por tanto debe ser reconstruido (descrito y en cierta manera visualizado) por la

lingüística” (Simone 1990, p. 220). Evidentemente, a reconstrucción, descrición e visualización

dese artefacto denominado gramática acométese a través dos datos que topamos nas

produccións lingüísticas, polo que é preciso diferenciar os datos da gramática e recordar que os

datos son a base para chegarmos á gramática. Por outra banda, esta descrición ou visualización

lévanos inmediatamente á segunda definición de gramática que nos ofrece Larry Trask:

                                                     
1 Desde esta perspectiva, cómpre insistir en que no mundo non viven persoas normais (usen a variedade lingüística que usen ou

procedan da extracción social da que procedan) que non posúan coñecementos de gramática; e, polas mesmas razóns, tamén é
preciso recordar que non se poden encontrar dialectos, sociolectos ou rexistros que carezan de gramática.



[2] Unha descrición particular de tal sistema, encarnado nun conxunto de regras.

Esta definición refírese ós contidos de calquera tipo de manual, estudio, libro que conteña

unha interpretación da gramática no sentido [1] dunha lingua. Estes contidos resultan do intento

de explicitar e formalizar os coñecementos gramaticais dos falantes ou as estructuras

gramaticais inmanentes nas produccións lingüísticas, e, polo tanto, non son máis có resultado

de, fundamentándose nos datos, formular hipóteses acerca da maneira en que está constituída a

gramática en sentido [1]; os autores destas hipóteses ou gramáticas en sentido [2] pretenden

ademais que estas sexan o máis fieis e próximas a esa entidade, a gramática en sentido [1], “que

‘no se ve’ (es decir, es abstracta) y, sin embargo, es operativa” (Simone, ibidem). 

Que os contidos destes traballos sexan hipóteses dá razón dos diferentes e, por veces,

incompatibles feitíos que toman estas interpretacións do material lingüístico, pois cada autor ou

escola formulará as súas hipóteses en función de determinados parámetros. A fundamentación

destes parámetros non é arbitraria ou caprichosa, senón que responde á existencia de diferentes

teorías gramaticais, conformando estas o obxecto da terceira definición de gramática que Trask

nos ofrece: 

[3] A rama da lingüística que trata da construcción destas descricións e da

investigación das súas propiedades, convencionalmente dividida en morfoloxía e

sintaxe. 

Esta definición de gramática refírese á parte da ciencia lingüística que tenta xustificar ou

rexeitar os elementos contidos nunha gramática no sentido [2], non polos datos que alí aparezan

(que poden ser os mesmos para dous estudiosos que partan de teorías distintas), senón pola

análise e organización que deles se acomete; polo tanto, busca explicar cómo e con qué

ferramentas se crean as gramáticas en sentido [2], e incluso produce e mellora as propias

ferramentas e avalía a súa adecuación. Polo tanto, unha determinada posición teórica, unha

determinada concepción de gramática no sentido expresado en [3], motiva unha redacción

determinada da gramática no sentido referido por [2]. É neste sentido que podemos falar de

gramática tradicional, gramática estructural, gramática funcional ou gramática xenerativa.

Cada unha destas visións da lingua e da lingüística producirán diferentes formas de gramática

[2], que non son máis ca interpretacións dos coñecementos gramaticais do falante ou das

estructuras gramaticais inmanentes nos textos, i.e., interpretacións da gramática en sentido [1].

De feito, o propósito da gramática en sentido [3] é proporcionar as armas para mellor poder

enfrontarse á gramática en sentido [1].

Con todo, estas tres definicións de Trask son insuficientes, porque o termo gramática

pode referirse tamén a outro concepto, que no fondo podería considerarse un subtipo de [2]:



[4] Conxunto de regras sintácticas, morfolóxicas, fonolóxicas e ortográficas que

prescriben ou impoñen un xeito de falar (e sobre todo de escribir) considerado

correcto a priori. 

Fronte ás gramáticas no sentido [2], que xorden dunha actitude descritiva ou explicativa,

estas gramáticas no sentido [4] nacen dunha vontade normativa e sinalan o que os grupos

dirixentes dunha comunidade xulgan como bo ou malo. Polo tanto, as gramáticas

descritivo-explicativas e as gramáticas normativas difiren nas causas que as motivan e, sobre

todo, na súa función social: as primeiras pretenden aumentar o coñecemento científico da

lingua, mentres que as segundas buscan impor un modelo de conducta2. 

Con todo, é un feito que as fontes de datos das gramáticas descritivo-explicativas

proveñen, na maioría dos casos, das variedades escritas estándar ou literarias das linguas. Esta

situación fortalece varios tipos de prexuízos lingüísticos, pois contribúe a consolidar a crenza de

que os dialectos carecen de estructura gramatical, que son variedades con trazos agramaticais

ou erróneos; ou de que os falantes dos dialectos son saben gramática. Outra consecuencia

importante é que moita xente acaba por confundir as estructuras gramaticais da lingua literaria

coas estructuras gramaticais da lingua en xeral, cando simplemente a gramática en sentido [1]

da variedade literaria só é unha das posibles gramáticas en sentido [1] da lingua. Un froito

habitual desta última mestura é que tamén se acabe por considerar os elementos lingüísticos

dialectais que non aparecen na lingua literaria como fenómenos da fala, e non como fenómenos

da lingua. Contra esta confusión xa nos avisa Coseriu:

Ás veces inténtase aplicar a distinción entre «lingua» e «fala» —que é unha distinción entre

«técnica do discurso» e realización («discurso en acto») e non ten nada que ver coa amplitude das

tradicións lingüísticas— á variedade interna da lingua histórica (ou, ó revés, considérase esta

variedade mesma coma unha dificultade para a distinción entre «lingua» e «fala»). Pero trátase

dun erro de método. Entre fr. s’ennuyer e s’embêter, ami / camarade e copain, parler / causer e

causer só, etc. non hai diferencia de «fala» (realización das estructuras no discurso): hai

diferencia de «lingua», é dicir, diferencia de «técnica do discurso» (Coseriu 1981, pp. 121-122).

O que nos quere transmitir aquí o autor é que as formas lingüísticas que non pertencen á

lingua literaria ou á variedade de prestixio non son formas da fala, senón formas doutras linguas

ou sistemas distintos; dentro destes sistemas é onde estas unidades teñen a súa función. Polo

tanto, as variedades dialectais, coloquiais ou de baixo prestixio social son tamén sistematizables

e conforman en por si linguas. E tanto as variedades estándares como as non-estándares se

realizan na fala, pois a lingua non é outra cousa ca “técnica do discurso”, mentres que a fala é

                                                     
2 “Dise dun estudio que é científico cando se abstén de propor unha elección entre os feitos en nome de certos principios estéticos

ou morais. ‘Científico’ oponse, pois, a ‘prescritivo’. No caso da lingüística é particularmente importante insistir sobre o carácter
científico e non prescritivo do estudio: sendo o obxecto desta ciencia unha actividade humana, é grande a tentación de abandonar
o dominio da observación imparcial para recomendar un certo comportamento; de non sinalar o que realmente se di, senón de
dictar o que é necesario dicir” (Martinet 1991, p. 6).



“discurso en acto”; desde esta perspectiva, un texto escrito é o resultado dun “acto de fala”.

Como vemos, toda esta confusión orixínase ó mesturar os termos da oposición lingua vs. fala

cos termos da oposición fala vs. escrita. De feito, a etiqueta “forma da fala” aplícaselles

desafortunadamente moitas veces a aqueles elementos coma chao, fixéchedes ou collendes que

non teñen cabida na variedade estándar; e é común oír que “chao vale para a fala pero non para

a escrita”. Pero chao, fixéchedes ou collendes non son formas da fala por mor da súa estructura

interna, ou por causas ou trazos que lles sexan inherentes, senón que son formas da fala porque

non se empregan cando se escribe na variedade estándar (que é a variedade na que xeralmente

se escribe). Máis atinado sería dicir que chao, fixéchedes ou collendes non son formas propias

do estándar falado nin escrito e que, se se quere falar ou escribir en galego estándar, non se

deben empregar.

A miña experiencia ensíname que os estudiantes chegan á facultade con todos estes

preconceptos e confusións, adquiridos no seu proceso de socialización. Creo que é deber do

profesor explicitalos e combatelos, pero só unha conciencia clara de todas estas diferencias que

acabo de sinalar pode axudalo no seu traballo.

Do visto ata agora, conclúese sen dificultade que baixo o termo gramática se encontran

ensumidas varias realidades conceptuais diferentes. Cómpreme, pois, xebrar cada unha desas

entidades e asignarlles cadanseu nome diferente se o que finalmente quero é definir qué entendo

por ensino de lingua e por ensino de gramática:

A) Coñecementos lingüísticos do falante: é a gramática no sentido de [1] desde o punto

de vista do que sabe o falante, pero, alén dos coñecementos morfolóxicos e

sintácticos, recolle tamén os coñecementos fonolóxicos e léxicos3. Polo tanto, son

tódolos saberes que lle permiten a un ser humano elaborar ou entender oracións e

que, na esmagadora maioría dos falantes das linguas, son inconscientes ou intuitivos.

B) Estructuras gramaticais inmanentes: é a gramática no sentido de [1] desde o punto de

vista do que está contido nos textos, i.e., as estructuras gramaticais que podemos

detectar tras analizar os datos contidos nunha producción lingüística calquera; tamén

neste caso convén introducir as estructuras fónicas e léxicas.

                                                     
3 Entre os coñecementos gramaticais do falante debe figurar un saber que lle diga cómo se pronuncian as palabras e os morfemas e

que lle permita recobrar a información que traen consigo os sons que os demais emiten. Do mesmo xeito, na gramática descritiva
cabe incluír interpretacións e descricións acerca de cómo se empregan os sons no proceso da comunicación lingüística; polo tanto,
unha definición revisada de gramática debería incluír tamén a fonoloxía. Polo que ó léxico se refire, hoxe parece aceptarse que
para unha descrición completa do lexicón non é suficiente a análise componencial do significado léxico (unha análise que
descompoña o significado léxico en semas): unha entrada léxica debe conter o significado léxico e información sobre a forma
fonolóxica da palabra, sobre os procesos morfolóxicos que pode aceptar, sobre as rexencias e os trazos de subcategorización de
cada lexema... É fácil decatarse de que este tipo de información é fundamentalmente gramatical e non estrictamente léxica, e, polo
tanto, debera ser incluída nunha definición de gramática.



C) Representacións gramaticais: é calquera estudio feito desde o sentido de [2], e que

contén hipóteses acerca de cómo están constituídas a competencia lingüística ou as

estructuras gramaticais inmanentes.

D) Teorías gramaticais: diferentes constructos que teñen como tarefa dicirnos cómo se

constrúen as representacións gramaticais, e que estudian as propiedades de cada

unha das interpretacións dos coñecementos gramaticais dos falantes ou das

estructuras inmanentes. 

E) Normativas: conxunto de propostas sobre o que se considera correcto no uso das

linguas. 

Ó meu modo de ver, as críticas vertidas por Cuenca ou por Lenz a que me referín arriba

atanguen á confusión que se verifica entre ensinar lingua e ensinar unha determinada teoría

gramatical, ou entre ensinar lingua e mostrar o camiño que nos leva ós lingüistas a construír

unha determinada representación gramatical.

2. A competencia comunicativa

O certo é que tamén o termo lingua remite a unha infinidade de conceptos na lingüística:

lingua oposta a fala, lingua oposta a linguaxe, lingua oposta a dialecto... E a verdade é que

todos eles interesan ó docente. Sen embargo, poderían sinalarse algunhas constantes de entre os

centos de definicións deste termo que se poidan achegar: a lingua vista coma un sistema de

signos que lle serve como medio de comunicación a un grupo homes que o coñezan. Este

concepto de lingua poderíase equiparar ós coñecementos lingüísticos do falante e, polo tanto,

sería lóxico pensar que o ensino da lingua debera consistir en arrequentar os coñecementos

gramaticais do aprendiz e os seus coñecementos léxicos. E, con todo, isto non sería máis ca

unha mínima parte dun programa integral de ensino de lingua, porque dominar unha lingua non

é só ser capaz de construír oracións gramaticais ou de interpretar oracións producidas por outros

falantes. 

Foi precisamente o sociolingüista Dell Hymes (1972) quen creou o termo competencia

comunicativa, co que pretendeu englobar o conxunto de saberes necesarios para falar unha

lingua. Se lemos a súa definición de competencia comunicativa vemos como estas pericias non

son só estrictamente gramaticais: 

Temos que dar razón do feito de que un neno normal adquire coñecemento das oracións, non só

como gramaticais, senón tamén como apropiadas. Adquire competencia sobre cándo falar, cándo

non, e de qué falar con quén, cándo, ónde e de qué maneira. Dito con poucas palabras, un neno

vólvese capaz de completar un repertorio de actos de fala, de tomar parte en eventos de fala e de

avaliar as produccións dos outros. Máis aínda, esta competencia está combinada coas actitudes,

valores e motivacións relacionadas coa lingua, cos seus trazos e os seus usos (Hymes 1972, pp.

277-278). 



Polo tanto, o deber do profesor non é só aumentar a competencia lingüística, i.e., os

coñecementos lingüísticos dos alumnos, senón tamén fortalecer e arrequentar a súa competencia

comunicativa, mellorar e ampliar a súa capacidade para comunicarse. 

Nunha análise básica, pódese dicir que a competencia comunicativa consta das seguintes

compoñentes4:

a) Competencia lingüística: é o coñecemento do fondo léxico e da gramática en

sentido [1] do idioma. Por exemplo, forma parte da competencia lingüística a

capacidade de distinguir e de producir parellas coma [beN] ~ [bEN] na fonoloxía, de

introducir a vocal tónica adecuada en [kome neno] fronte a [o neno kOme] na

morfoloxía, de percibir a diferencia entre María o sabe e María sábeo na sintaxe... 

Cómpre insistir en que non é o mesmo a reflexión metalingüística cá competencia

lingüística, e que calquera persoa, polo simple feito de ser falante nativo dunha lingua, ten

competencia lingüística nela. Como xa dixen, os coñecementos contidos na competencia

lingüística son inconscientes e é precisamente o paso do coñecemento inconsciente ó consciente

o que se denomina reflexión metalingüística. Saber que cantar é un verbo regular transitivo da

primeira conxugación é o resultado da reflexión metalingüística; o feito de que calquera falante

de galego poida usalo coa flexión adecuada e pórlle un suxeito ou os complementos apropiados

sen saber que está empregando un verbo é competencia lingüística (Cuenca 1994, p. 27-28). Os

nenos galegofalantes xa teñen competencia en galego; o que quizais nunca fixeran é unha

reflexión metalingüística coas ferramentas teóricas apropiadas.

b) Competencia sociolingüística: é a habilidade necesaria para crear ou interpretar un

enunciado tendo en conta o marco extralingüístico en que se produce o acto de fala.

Implica non só o coñecemento do código, senón tamén o das implicacións sociais

(o significado social) de cada unha das opcións que o código contén. É esta a

competencia que nos permite escoller entre formas clasificadas pola convención

social como coloquiais ou formas clasificadas como formais. Polo tanto, é un saber

que tamén xorde da integración nunha comunidade e que supón a asunción (crítica

ou acrítica, consciente ou inconsciente) dos prexuízos e dos valores desa

comunidade5. 

A este respecto cabe sinalar que os falantes son sempre avaliados polos outros membros

da comunidade en función do modelo de lingua que empregan. Desde o meu punto de vista, é na

existencia desta avaliación onde reside a necesidade ou a xustificación de ensinar a lingua

                                                     
4 Esta é unha análise restrictiva da competencia comunicativa. Unha análise moito máis elaborada aparece en Bachman (1990,

capítulo 4); unha presentación en galego destes conceptos pode encontrarse en Monteagudo et alii (1990) ou en Fernández
Fernández (1997); véxase tamén Cuenca (1994).



normativa, pois as posibilidades de promoción social do individuo poden verse condicionadas

pola forma en que se presenta a súa lingua (aínda que as variantes prestixiadas polas clases

dirixentes da sociedade non son sempre as que coinciden coas formas da lingua normativa).

Cousa ben distinta é que nós, como profesores e como profesionais da lingua, asumamos,

promovamos e estendamos os valores negativos e os prexuízos lingüísticos asociados ás formas

carentes de prestixio, sobre todo se recordamos que todo parece indicar que estes valores, en

última instancia, non adoitan ser máis có resultado prexuízos sociais encubertos6.

c) Competencia textual: é a capacidade para crear textos de diferentes tipos; esta

competencia permítelle ó falante entender ou crear os lazos que dan coherencia a

un texto a partir dos enunciados (sexan oracións ou frases ou palabras) que o

conforman. Se a competencia lingüística é a que xera as oracións, a competencia

textual serve para crear textos (no sentido máis amplo da palabra, orais e escritos)

con sentido completo, coherentes, ordenados, intelixibles. É tamén unha

competencia estilística, en tanto que adecúa o texto ás circunstancias en que se

produce: usos orais ou usos escritos, presencia ou ausencia dos referentes, veces de

fala breves ou veces de fala longas, etc.

d) Competencia táctica: é o dominio de estratexias verbais para compensar

interrupcións na conversa debidas a unha competencia lingüística insuficiente ou ás

interrupcións e dificultades postas á comunicación efectiva por outros factores. 

A competencia lingüística e a competencia textual son agrupables baixo a etiqueta

competencia de organización, pois ámbalas dúas atinxen á estructuración dos enunciados.

Realmente, podería pensarse que a división entre competencia lingüística e competencia textual

está xustificada pola separación entre a lingüística da oración e a lingüística do texto, de modo

que a existencia de dous tipos de competencias diferentes se fundamentase na preexistencia de

dous obxectos de estudio lingüístico distintos; sen embargo, os saberes precisos para crear,

pronunciar ou interpretar oracións e os saberes necesarios para crear textos, son tamén saberes

diferentes (de modo que son eles os que xustifican a existencia dunha lingüística da oración e

dunha lingüística do texto). 

En todo caso, a análise da competencia comunicativa nestas catro compoñentes

móstranos que o dominio dunha lingua dada non consiste só na capacidade de empregar formas

                                                                                                                                                
5 Recordemos que algúns sociolingüistas manexan o concepto de comunidade de fala para referirse a grupos sociais que comparten

unha serie de actitudes con respecto ós fenómenos lingüísticos (López Morales 1989, p. 51).
6 Para James e Lesley Milroy (1991, pp. 99-100) “as persoas con autoridade están a miúdo preparadas para ser abertamente críticas

coa lingua dun falante cando non o estarían para rexeitar publicamente outros aspectos da identidade ou cultura dese falante”; e é
que habitualmente “os comentarios prescritivistas sobre a corrección lingüística constitúen unha expresión indirecta dun prexuízo
social que, doutro xeito, non podería ser expresado con claridade”. Se isto fose certo, moitos comentarios prescritivistas non
serían máis ca unha válvula de escape para poder expresar libremente a visión negativa que se ten sobre moitas persoas, evitando
os límites do politicamente correcto.



gramaticais ou léxicas coincidentes coas da variedade estándar, nin unicamente no control da

forma escrita (nin, moito menos, na habelencia para realizar análises gramaticais), senón nunha

empresa moito máis complexa. As consecuencias para o ensino da lingua son obvias: este debe

servir para aumentar e fortalecer as habilidades comunicativas do alumno, a súa competencia

comunicativa, de xeito que poida empregar a lingua coma unha ferramenta eficaz en cada acto

comunicativo que deba acometer, pois é notorio que as necesidades comunicativas das persoas

van mudando ó longo da súa vida e, con elas, vaise engrosando a lista dos recursos lingüísticos

precisos para poder acometer tales necesidades.

3. Gramaticalidade, corrección e adecuación

O concepto de competencia comunicativa enriquece a nosa visión non só do ensino da

lingua, senón a nosa visión da lingua mesma. Atendendo ós catro tipos de saberes que contén é

posible irmos separando diferentes tipos de problemas ocasionados pola ausencia dalgún deses

saberes, e que unha visión máis reduccionista podería ver mesturados. 

Por exemplo, as construccións lingüísticas que non se axustan ós patróns normais que

aparecen nas produccións lingüísticas dunha comunidade dada7 clasifícanse como agramaticais,

porque non se encontran nos sistemas das linguas que se están a describir; as construccións

lingüísticas que non se adecúan ás recomendacións das normativas son incorrectas, aínda que

non son necesariamente agramaticais. Para entender isto último bastará calquera dos exemplos

que ofrece R. Álvarez, aínda que aquí tome un:

A gramática descritiva debe recoller que en galego hai dúas secuencias posibles para os pronomes

che e se, indicando en todo caso que se che {non se che esqueza} é moito máis frecuente, pois,

debe dicir, che se caracteriza a fala das dioceses de Lugo e Ourense. Debería completa-la

descrición constatando que fóra desa zona, e mesmo incipientemente dentro dela, non che se

esqueza non se sente como dialectal senón como vulgar; a consecuencia desta valoración social é

que se produce un abandono da secuencia e a non incorporación de novos usuarios. Agora ben, a

gramática descritiva non se debe pronunciar nin a favor nin en contra de ningunha delas; si o fai,

en cambio, a gramática normativa, que escolle non se che esqueza e condena, por vulgar, a outra

(1994, p. 20).

Desde a clasificación que acabo de sinalar, as diferentes formas que aparecen nesta cita

serían clasificadas de distintos xeitos segundo o caso. Unha construcción como non se che

esqueza será sempre correcta desde o punto de vista normativo; desde un punto de vista

descritivo-explicativo, tanto non se che esqueza coma non che se esqueza son gramaticais; non

                                                     
7 Chegado a este punto, non se me escapa que un lector esixente podería demandarme que explicara con máis pormenor qué entendo

por comunidade (termo que xa empreguei antes neste traballo). Sen embargo, o lector esixente sabe, tan ben coma min, o difícil
que é esta tarefa e o tempo que requiriría poder acometela satisfactoriamente. Quedemos pois cunha definición intuitiva e inocente
de comunidade, que valla tanto para o conxunto de falantes da clase media de Verín coma para o conxunto dos labradores sen
estudios superiores de Mazaricos.



esquézaseche ou non esquézachese serían sempre agramaticais desde un punto de vista

descritivo-explicativo e incorrectas desde un punto de vista normativo. 

Sen embargo, se consideramos esta variedade desde o punto de vista da competencia

sociolingüística, a cuestión tórnase máis complicada. Para un falante da diocese de Ourense que

domine as variedades galegas prestixiadas e que comparta os valores sociais ligados ás

diferentes variantes lingüísticas empregar nalgúns contextos extralingüísticos (por exemplo,

estando coa familia ou cos amigos da infancia) formas coma non se che esqueza podería resultar

inadecuado, de xeito que o adecuado sería utilizar non che se esqueza; sen embargo, noutros

contextos extralingüísticos (e. g., dando unha clase, nun contexto de máis formalidade)

empregar non che se esqueza pode resultar inadecuado, mentres que o adecuado sería non se che

esqueza. A adecuación / inadecuación depende, pois, de factores sociolingüísticos como son os

valores das formas como marcadores de grupo, da vontade de integración e converxencia do

falante, do prestixio encuberto dos fenómenos lingüísticos, etc. 

Disto despréndese que a gramaticalidade / agramaticalidade dunha expresión se

establece a partir das estructuras gramaticais do dialecto en que esa expresión se produce, e non

a partir da gramática da lingua estándar8. Sen embargo, a corrección / incorrección dun

enunciado asenta na comparación dos feitos lingüísticos contidos nun dialecto cos feitos

lingüísticos contidos no dialecto estándar: un feito lingüístico será considerado correcto se se

acomoda ó modelo fixado como estándar, mentres que será incorrecto se non se dá tal situación.

Pola contra, a adecuación / inadecuación dunha expresión fundaméntase de acordo cos valores

que lles dá ós diferentes fenómenos lingüísticos o grupo social en que o falante se move mentres

se produce o acto comunicativo. As etiquetas correcto / adecuado e incorrecto / inadecuado

teñen unha procedencia e un valor primariamente sociais, mentres que gramatical e agramatical

teñen unha procedencia e un valor primariamente lingüísticos. 

4. Conclusións

Neste traballo tentei reflexionar sobre os obxectivos que debera perseguir o ensino de

gramática e o ensino de lingua. Para isto tiven que analizar o termo gramática e reflexionar

sobre a súa relación co termo lingua; pretendín demostrar que o ensino de lingua non está

estrictamente relacionado co ensino da teoría gramatical nin coas tarefas que lle son propias: a

descuberta, descrición e explicación da estructura da lingua. Máis ben, o ensino de lingua debe

pórse en relación co ensino da competencia comunicativa, entendida esta como o conxunto de

saberes e habilidades necesarios para poder comunicarse eficazmente a través da lingua. Neste

                                                     
8 Pódese recordar aquí a cita que de Henry Sweet (más concretamente da súa A new English Grammar, logical and historical) nos

ofrece Lenz (1912, p. 114, n. 24): “as regras gramaticais non teñen outro valor que o de establecer feitos; todo o que corresponde



sentido, os coñecementos gramaticais (como saberes inconscientes do falante) non son máis ca

unha parte da competencia comunicativa, que debe tamén contar con saberes sociolingüísticos,

textuais e tácticos. Gracias a que é posible descompor a competencia comunicativa en

conxuntos de saberes separados, é tamén factible sinalar diferentes tipos de problemas

relacionados coas carencias que o aprendiz teña en cada un deses saberes: así, haberá

deficiencias na competencia lingüística (que darán orixe a construccións agramaticais) e

deficiencias na competencia sociolingüística (que darán orixe a construccións inadecuadas ou

incorrectas). 

A cuestión que agora cumpriría dilucidar é se o ensino de lingua (e polo tanto o

fortalecemento da competencia comunicativa) é unha tarefa que lle corresponde en exclusiva ó

profesor de lingua ou se, máis ben, non será unha responsabilidade que atangue a toda a

comunidade docente. Como moi ben nos recorda Rofolfo Lenz:

Si los niños hasta hoi han aprendido su lengua patria aun con los peores sistemas gramaticales,

esto se debe a las clases de historia, de ciencias naturales, de matemáticas etc. que son un

constante ejercicio de idioma literario (Lenz 1921, p. 101).
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