E
MARIA HELENA
MIRAMATEUS
ESPERAN(A
CARDEIRA

Colec,ao
O Essencial sobre Língua Portuguesa
Coordena,ao
Maria Helena Mira Mateus
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
ILTEC
Alina Villalva
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Centro de Linguística da Universidade de Lisboa
Norma e Var:im;iio

Maria Helena Mira J\!Iateus
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
ILTEC
Esperan,a Cardeira
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Coordena,ao da colec,ao: Maria Helena Mira Mateus & A/ina ½/la/va

CAMlf\-10

32 •

MARIA HELENA MIRA MATEUS • ESPERAN<;A CARDEIRA

ascende ao estatuto de norma por ser um sistema linguístico
'melhor' que os outros.
Podemos imaginar um momento em que vários dialectos este
jam ao mesmo nível. Se esses dialectos se distanciarem estrutural
mente entre si e se as comunidades que os falam definirem um
espago próprio, entáo os dialectos podem tornar-se línguas. Foi o
que aconteceu com as línguas romanicas: a diferenciagáo linguísti
ca no espago do lmpério Romano resultou na evolugáo de dialec
tos do Latim que se tornaram romances. E a criagáo de reinos
distintos fez ascender alguns destes romances a línguas de comu
nidades distintas.
Mas também podemos imaginar que, numa dada comunidade,
um dos dialectos se eleve acima dos outros, tornando-se dominante
(foi o que sucedeu em Franga, quando o dialecto da lle-de-France se
tornou a língua nacional). lsto pode acontecer se, por exemplo, um
dialecto acompanhar a ascensáo de urna classe social que se torne
representante do poder ou do saber (a 'langue du roi', a língua da
corte, instalada em Paris, estendeu-se, assim, a toda a populagáo).
Tal náo significa que esse dialecto emergente seja 'melhor' que os
outros que sáo preteridos em seu favor. Numa perspectiva estrita
mente linguística, qualquer dialecto é um subsistema da língua,
urna variedade complexa e completa, com as suas estruturas e
regras. Na multiplicidade de dialectos que constituem urna língua,
qualquer um poderá emergir como norma: o que determina a sua
selecgáo náo sáo factos linguísticos mas o seu uso pelo estrato
social que detém o poder e o prestígio. A norma náo é um mero
conceito linguístico: ela decorre de urna construgáo cultural que
encara a língua enquanto instituigáo social.
Ouando um dialecto comega a impor-se adquire, também, urna
certa dinamica: urna vez que é encarado como o dialecto mais
prestigiado, passa a ser imitado e cada vez mais usado e quanto
mais os talantes recorrem a ele mais importancia vai ganhando. Se
um dialecto se tornar dominante, entáo os seus talantes tenderáo
a codificá-lo, elaborando-o através do estabelecimento de regras e
do seu uso na literatura e divulgando-o através do ensino. Este pro
cesso envolve critérios sociais e linguísticos e resulta numa hierar
quizagáo dos elementos da língua, com urna selecgáo de variantes
em que algumas características seráo eliminadas. As exigencias

NORMA E VARIA<;AO • 33

em relagáo ao dialecto dominante tornam-se, entáo, maiores, urna
vez que esse dialecto terá de adequar-se as novas fung6es, sofren
do ajustamentos e mudangas estruturais, num processo de
elaboragáo que lhe permitirá alargar a sua esfera de acgáo. A
elaboragáo da norma seguir-se-á a sua codificagáo em gramáticas,
dicionários e ortografías e, finalmente, a sua dífusáo através do
ensino.
Urna vez elaborada, codificada e difundida, a norma adquíre
urna fungáo de 'língua franca' (no sentido em que pertence a toda
a comunidade, tornando-se supra-dialectal) e os falantes tenderáo
a esquecer a sua origem dialectal: a norma passará a ser encarada
como representante da unidade nacional.

