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Culta, bela e ultrajada
Um movimento nacional pela exaltação 
e proteção da língua portuguesa
Aldo Rebelo

Para falar é engraçada com um todo senhoril, para cantar é suave com um certo sentimento que favorece a música; para pregar é substanciosa, com uma gravidade que autoriza as razões e as sentenças; para escrever cartas nem tem infinita cópia que dane, nem brevidade estéril que a limite; para histórias nem é tão florida que se derrame, nem tão seca que busque o favor das alheias. A pronunciação não obriga a ferir o céu da boca com aspereza, nem a arrancar as palavras com veemência do gargalo. Escreve-se da maneira que se lê, e assim se fala. Tem de todas as línguas o melhor: a pronunciação da Latina, a origem da Grega, a familiaridade da Castelhana, a brandura da Francesa, a elegância da Italiana. Tem mais adágios e sentenças que todas as vulgares, em fé da sua antiguidade. E se à língua Hebréia, pela honestidade das palavras, chamaram santa, certo que não sei eu outra que tanto fuja de palavras claras em matéria descomposta quanto a nossa. E, para que diga tudo, só um mal tem: e é que, pelo pouco que lhe querem seus naturais, a trazem mais remendada que capa de pedinte.
Francisco Rodrigues Lobo (1579-1621), discípulo de Camões, falando pelo personagem Lívio, o Doutor, no livro Corte na Aldeia, de 1619.

             Há quase quatro séculos a língua portuguesa recebeu esta homenagem literária que os homens só costumam fazer aos grandes amores. Com a poesia dos apaixonados, Francisco Lobo “O maior poeta do séc. XVII – aliás pobre em bardos – foi Francisco Rodrigues Lobo (1560/65-1625). Escreveu as Primaveras e as Éclogas. Em prosa deixou-nos a interessante Corte na Aldeia.” Serafim da Silva Neto,  História da Língua Portuguesa, Lisboa, Livros de Portugal, 1952. sintetizou a graça, a leveza, a sonoridade, a elegância, o alcance do idioma, entristecendo-se, no entanto, ao surpreendê-lo maltratado pelos “seus naturais”, que se eram talvez 1,5 milhão naquela época, hoje somam 210 milhões em sete países
  Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe. Nas antigas colônias, nem todos falam português, embora seja a língua oficial. Na Guiné, por exemplo, a maioria do 1,17 milhão de habitantes fala o crioulo, um português africanizado. Nos enclaves ultranacionais, como Macau e, até 1962, Goa, o português está em extinção.. A degradação da língua, que no tempo do escritor lusitano vinha pela hegemonia do espanhol na Península Ibérica, degradação a que o português e os portugueses souberam resistir, atualmente se dá pela invasão consentida e avassaladora de estrangeirismos. Por modismo e sem necessidade, os naturais descaracterizam o idioma a ponto de o crítico Wilson Martins denunciar a “desnacionalização lingüística”.
 Wilson Martins, crítico literário, autor de História da Inteligência Brasileira, citado por Arnaldo Niskier no artigo A Língua Portuguesa no Século XXI, em Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa.
A desnacionalização vem, palavra por palavra, na forma de um bilingüismo sorrateiro que forja uma combinação babélica já chamada de portuglês ou portinglês. O português é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, mas nomes de empresas, lojas, produtos, serviços, eventos, músicas, instrumentos, artefatos, publicações, reuniões, esportes são progressivamente grafados em língua estrangeira, sobretudo o inglês. O presidente da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Niskier, protestou:
– Hoje, no Brasil, há boutiques e não lojas; multiplicam-se os nomes-fantasia em inglês e francês, como Design, Fast Man, Déjà Vu, Crazy Machine, Company. As lojas para a alta classe ostentam o seu pedigree em palavras estrangeiras e preços altos. As fachadas dos prédios sofisticados não se contentam com uma numeração honesta e conforme às posturas municipais. É preciso que elas se distingam de outras por inspirações estrangeiras.
 A Língua Portuguesa no Século XXI, em Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, 2ª edição, reimpressão de 1999, Corbã Editora Artes Gráficas Ltda.

Infelizmente, a corrosão da língua vai além do pedantismo da “alta classe” e sua mania de ir a “Genève”, contratar “personal trainer” e manter-se “up to date”. Divulgados e repetidos pelos meios de comunicação, os barbarismos entranham-se na comunidade, prejudicam o diálogo, humilham o povo. Há botequim chamado Love Lanches, açougue denominado Boutique de Carne, padaria que se diz Boulangerie e vende baguette. Nos shoppings centers, que antes eram centros comerciais, a maioria das lojas ostenta palavra inglesa na fachada, no cartaz da vitrina, nos rótulos. Pertencem ao Sr. Silva ou ao Sr. Sousa, mas levam a marca de Richard`s ou Barred´s. Vendem t-shirts, camisas Easy Care. Liquidação é “50% off”. Uma loja de colchões se chama Bed´s. Outra, Night & Day. O que era grátis virou free. Centro, center (design center, esthetic center, sleepcenter, medical center, press center, piso center, center redes). O fabricante de computador anuncia suas “lojas trend shop” para venda do “Infoway multimídia RTV Special Edition”. Até uma fechadura mais robusta é anunciada com os sinais cabalísticos de Mul-T-Lock Door. Para reforçar, instale o security monitor que os antigos chamavam de olho mágico. Estacione no parking center. A multinacional se diz O coração do e-business.  A outra, vision products. A copiadora tem o slogan The document company. A de telecomunicações, The Hi-Speed Company. A impressora, “Expanding Possibilities”, A pick-up é Dakota The new Dodge. O anúncio do banco esclarece que se trata de A member of Citigroup e where money lives. O relógio de Geneve traz annual calendar. Saiu the new fragrance from Hugo Boss. Ligue na hot line para fazer um test driver. Para telefonar, compre um Baby na BestMix, no Sam´s Club, na Colteel Cell Store´s, na Tech Cell, na Cellular Express. Mas só a BCP tem Roaming automático. Revele seu filme pelo processo jet color, diz a placa. Comida de cachorro? Beef Dinner de Friskies. Comida de gente? Peça delivery no China in Box e ganhe um mochila sport ou fashion. Quer emagrecer? Faça “Silck Light” ou “Slim Gym” numa “ Corporal shape clinic”.  Implante de cabelo? Natural hair ou Hair treatment. Vai viajar? A companhia de aviação TAP oferece a “promoção especial free-car”. A companhia tem first e business class. É portuguesa. A americana
 United Airlines se diz The airline network for Earth. A brasileira não fica atrás: voa non stop,  tem star alliance e Programa Smiles. O resort baiano
 Hotel Transamérica se diz One of the leading hotels of the world. O flat apela: It´s time for a Renaissance.   
Os exemplos literais foram extraídos de revistas, jornais, folhetos, programas de TV, cartazes, placas de lojas. É suposta comunicação para brasileiros no Brasil – a justificar, com a combinação de palavras portuguesas e estrangeiras, o que chamamos de bilingüismo. 
Mesmo a imprensa, tradicional guardiã do vernáculo, lança cadernos ou encartes denominados “Teen”, “Help!”, e abusa, no noticiário e no comentário, de expressões e palavras como  
after, blondie, blue collar, bungee jump, business (business to business...), chill-out, chopp (sim, o velho e bom chope, do alemão schoppen, que entrou no Brasil através do francês chope), clip, clipping, coffee-break, close, clubber, cool, cult, day off, delivery, diet, dream team, drum´n bass, expert, fashion, fast track, fake, fitness,franchise, game, gay, grid, happy-hour, hedge, help, high-tech, holding, hot, house, hype, in, instant celebrity, jazz fusion, kid, kit, layout, light, low profile, making of, marketplace, meeting, mix, noodles, out, outsider, off, of shore, on sale, pay and view, personal training, pedigree, point, power flower, premium, ranking, recall, remake, revival, self-service, serial killer, simulcasting, sitcom, sample, sex-appeal, show-room, single, spread, storyboard, super model, target, teen, timming, think tanks, techno, top, top model, travel, travelling, t-shirt, upgrade, university, wear, wonderland, workshop. 
 Exemplos colhidos, sem rigor de pesquisa, nos jornais O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo, Jornal do Brasil e revistas Veja e IstoÉ de agosto de 1999.
Existem articulistas que expressam um conceito em português, como metas de inflação, e, imediatamente, traduzem-no, entre parênteses, como inflation targeting – quem sabe com a  esperança vã de não passarem por ignorantes. Outros escrevem auto-serviço e esclarecem, a seguir: self-service. Tropeçamos na galhofa quando um jornal de grande circulação publica disparates assim: “Com capacidade de 4.000 pessoas, a praça do Sesc Belenzinho recebe os maiores nomes do hip hop norte-americano e brasileiro na noite `Dazantiga` (old skull, em português)...” 
 Folha de S.Paulo, 07/08/99, pág. Especial2.. 

Cimeira, uma (estranha?) palavra portuguesa

É tão passivamente tolerada a desnacionalização da língua portuguesa, que causou surpresa e piada a denominação Cimeira para a reunião de chefes de Estado e de Governo da América Latina, Caribe e Europa, realizada no Rio, em junho de 1999. Se fosse usada a forma (realmente portuguesa) Antilhas no lugar de Caribe, então, o mundo viria abaixo. Estamos tão habituados à invasão do inglês a nosso cotidiano que, em contrapartida, talvez não se estranhasse se o nome da reunião tivesse sido “Summit of Latin America, the Caribbean and the European Union”. Afinal, eventos, internacionais ou não, são batizados no Brasil com nomes esdrúxulos como “Meeting de Atletismo”, “Feira Sports & Fitness”, “Batuka!Music Festival”, “Rally dos Sertões”, “The new marketing in the new company”, “Smirnoff Fashion Awards”, “Rock in Rio”, “Free Jazz”, “IX Seminário Internacional Pensa de Agribusiness”, “American Express Love Sound”, “Grand Prix Internacional de Aeróbica”, “Etapa Brasileira do Mundial de Patins In-Line Vertical”, “V São Paulo Pen Show”, “1.º Salão Home Office Telework”, “1.º Facility Show””. As extravagâncias são impressas e pronunciadas com naturalidade, mas Cimeira causou espanto!   
Quem já não se incomodou com tal algaravia na imprensa, no comércio, nas vias públicas? Na esquina da rua dos Estados Unidos com a Atlântica, em São Paulo, uma placa patrocinada pelo banco americano Citibank tem dizeres em inglês. Uma placa de rua, que deve servir à orientação das pessoas!
Nos diálogos do dia-a-dia, na correspondência, nas apresentações, nas conversas mais simples, as tradições do português são violentadas. Circulam expressões inglesas traduzidas livremente, constituindo-se em anglicismos fraseológicos, como “precisa de ajuda?”, “deixe-me saber...”. Velhas locuções portuguesas, como “meu nome é...”, substituem-se na TV pela maneira americana de apresentação, “Eu sou fulano de tal”. Talvez por influência dos filmes de Hollywood, o “sim” – quando não um yes alongado – toma o lugar do “é” em concordâncias triviais. 
O governo, que tem o dever de proteger o idioma, concorre para o bilingüismo. O inglês caminha para ser a primeira língua da equipe econômica, sempre às voltas com os últimos jargões de Wall Street, contratos com credores, doutrinas do FMI. Um deputado da chamada base governista queixou-se de que, ao entrar numa dependência oficial para uma reunião com  altas autoridades econômicas, todas falavam na língua do Tio Sam. Reclamou e foi contestado: “E daí?”. Em inglês, naturalmente. 
Até peças publicitárias oficiais são montadas com o bilinguismo, senão de palavras, de expressões inadaptadas. Um anúncio da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel cometeu crime de lesa-língua ao forjar a frase “Em breve, vai mudar o jeito de você digitar suas chamadas de longa distância”. “Chamadas de longa distância” fala-se nos Estados Unidos. No Brasil dizemos interurbano. A propaganda da Anatel chamou telefônica de prestadora, DDD de prefixo de longa distância nacional, número de dígito (agora, no Brasil, segundo o governo, digitamos dígitos para telefonar...e se a moda pega devemos perguntar, ao pedir um telefone, “qual o seu dígito?”). O anúncio parece ter sido escrito pelos executivos estrangeiros das multinacionais que não entendem o português, e, pelo caos nas telecomunicações em julho de 1999, parecem não entender também de telefone. 
As repartições públicas são obrigadas a praticar o vernáculo, mas o Banco do Brasil oferece o “personal banking”. O Banespa, Netbanking. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem, na Internet, uma “home page” intitulada “IBGE Teen”. Que mal haveria em escrever “IBGE Jovem”? O mau exemplo vem de cima: O presidente da República, em entrevista à rede de TVs educativas, usa expressões incompreensíveis ao povo, como fast track. Talvez seja oportuno contar ao presidente a história de Tibério, imperador romano (42 a.C–37) dado a enfiar barbarismos no latim, até ser criticado por um tribuno: “Tu, César, tens o poder de dar direito de cidadania aos homens, não às palavras”.  Contada por Barbosa Lima Sobrinho em A Língua Portuguesa e a Unidade do Brasil, Rio, José Olympio, 2ª edição revista, 1977,  
Endossamos, portanto, o desabafo do professor Pasquale Cipro Neto. Em entrevista à revista Veja, este estudioso, que rejeita purismo da mesma forma que defende o vernáculo, afirmou:
– Essa invasão é a face mais irritante de um país colonizado           culturalmente como o nosso. Outro dia, presenciei uma cena surrealista no banheiro de um centro de compras, vulgo shopping center. Ao lavar as mãos, um sujeito quebrou a saboneteira porque traduziu “push”, “empurrar” em inglês, por “puxar”. Não há motivo para uma saboneteira no Brasil ter inscrições em outra língua. Sempre me pergunto por que as pizzarias que entregam por encomenda têm de ser “delivery”. Sem falar  no “disk”, que é uma bobagem de origem indecifrável. O sujeito que usa um termo em inglês no lugar do equivalente em português é, na minha opinião, um idiota.
 A frase prossegue com uma ressalva: “Evidentemente, não há mal nenhum em utilizar palavras estrangeiras que não têm correlato na nossa língua. Tenho muita simpatia, por exemplo, pela palavra "dumping", que significa vender abaixo do preço de custo. É sintética e forte  não existe em português uma palavra para substituí-la adequadamente.”
O povo brasileiro não tem a obrigação de conhecer palavras ou idiomas estrangeiros. O poliglotismo é uma qualidade que todos almejamos, mas nunca em prejuízo da língua materna em que fomos alfabetizados e pela qual expressamos melhor nossos sentimentos. A língua portuguesa, além de bonita, fluente e rica, é um patrimônio cultural, um bem intangível da nação brasileira. Deve ser enriquecida, valorizada e protegida.   
Tomemos o exemplo da França, um país que sabe combinar o universalismo com a tradição nacional. Tudo lá é traduzido, adaptado ou reduzido ao acento local. A altivez francesa elevou-se na lei n.º 75-1349, de 1975, depois substituída pela lei n.º 94-665, de 4 de agosto de 1994, conhecida como Lei Toubon, por ter sido iniciativa do ministro da Justiça Jacques Toubon. A lei define a língua francesa como “um elemento fundamental da personalidade e do patrimônio da França.” É obrigatório o uso em todo o círculo de propaganda e venda de bens e serviços – da embalagem à garantia –, nas placas, anúncios ou inscrições afixados nos lugares públicos, nos seminários e congressos (ainda que em tradução simultânea). As publicações escritas em outros idiomas devem trazer, ao menos, um resumo em francês, assim como os contratos de trabalho, sem falar, evidentemente, do ensino. 
O direito, e até o orgulho, de se expressar na língua nacional, materna, é comum aos povos ciosos da sua nacionalidade. Tente um turista impor o inglês na França para sentir a reação. Na Bélgica, um gerente de hotel convida o brasileiro a falar em francês, esforça-se até para entendê-lo em português, mas fecha os ouvidos para o inglês. Na antiga União Soviética, as repúblicas nacionais jamais dobraram-se ao russo. Um conhecido editor brasileiro, que falava um pouco da língua de Tolstói, ouviu a resposta irada, certa vez, em perfeito russo: “Aqui não falamos nada de russo”. Com tantos exemplos de valorização nacional, devemos repudiar a genuflexão idiomática de achar que língua boa é a dos outros. 
O lingüista francês Claude Hagège tem sugerido que o Brasil defenda seu idioma como uma afirmação cultural: “A americanização dos brasileiros é um insulto à latinidade”.
 “Geopolítica das línguas”, Folha de S.Paulo, 02/05/99, entrevista a Betty Milan. O filólogo Celso Cunha, mesmo enaltecendo os “poderosos recursos de autodefesa do português”, provados na “avalanche de galicismos nos séculos XVIII e XIX”, ressalva: Alguns exemplos dos milhares de galicismos, léxicos e fraseológicos, que invadiram o português, e de tão afeiçoados já nem os notamos estrangeirismos: ancestral, assassinato, atelier, attaché, aturdido, banalidade, bivaque, bizarro (esquisito), blague, bom tom, bombom, buquê, brevê, camelô, comitê, complô, constatar, controle, deboche, debutar, detalhe, desolado, elite, etiqueta, evoluir, feérico, gafe, gare, guichê, habituê, hangar, magazine (loja), massacre, matinê, penhoar, periodista, placar, platô, pose, purê, restaurante, reprise, turista, turnê, trupe, valise, verve.

“Deve-se fugir  do freqüente defeito dosa tradutores, do emprego da ordem direta da oração francesa: sujeito, verbo e complemento, em substituição da nossa construção indireta”, Mário Barreto, em Da Gramática e da Linguagem, citado por  A. Tenório d´Albuquerque em Dicionário de Linguagem, 1.º volume, 3ª ed., Rio, Conquista, 1977.

– Nem são precisos dons especiais de futurólogo para sentirmos que o mundo caminha para umas poucas línguas de cultura. Zelar pelo enriquecimento, aperfeiçoamento e difusão da nossa é, antes do mais, um ato patriótico, que visa a evitar que se torne ela um mero instrumento de comunicação elementar entre os seus usuários.
 Língua, Nação, Alienação, Rio, Nova Fronteira, 1981.

Com base na legislação francesa, e principalmente nos exemplos da progressiva desnacionalização em curso no Brasil, apresentamos um projeto de lei, na Câmara dos Deputados, com o objetivo de exaltar, difundir e proteger a língua portuguesa.  

A língua é uma ferramenta de conquista

A língua, como o tacape, a espada, a pólvora e a moderna tecnologia, tem sido uma ferramenta de conquista. A cultura dominante impõe seu vocabulário à cultura dominada. O português é, aliás, fruto de uma conquista territorial. O início de sua formação é demarcado historicamente pela chegada dos romanos à Península Ibérica, por volta do ano 218 a.C. As legiões de Roma impuseram o latim às tribos ibéricas, que falavam idiomas dos quais pouco restou, à exceção do basco, que sobrevive orgulhosamente na Espanha e no sul da França. “O latim pôde suplantar as demais línguas locais não só por ser mais perfeito em sua estrutura íntima, mas sobretudo por ser a língua dos vencedores, imposta por eles e toda a sua enorme burocracia administrativa e ao tribunal...”. Silveira Bueno, Estudos de Filologia Portuguesa.
Muitas palavras do português provêm desses idiomas da Península:
do basco – arroio, baía, bezerro, esquerdo, garra, lousa, manto, modorra, sarna;
dos celtas – bico, brio, cabana, cerveja, gato, gordo, camisa, légua, lança, louca, vassalo;
dos fenícios – saco;
do grego ali importado – bolsa, cara, corda, calma, caixa, espada, governar, golfo, órgão; o catolicismo tirou dos gregos bíblia, anjo, apóstolo, cônego, encíclica, esmola, idolatria, igreja, mosteiro, parábola, paróquia;
dos germânicos – carpa, sabão, burgo, coifa, bando, arenga, guisar, arauto, agasalho, arreio, espero, estaca, elmo, roupa;
 A partir do século VIII foi a vez do árabe conquistar a Península, a ponto de o latim, que se espalhara pelo mundo na poeira das bigas do Império Romano, passar a ser chamada pejorativamente de “aljamia”, um falar bárbaro ante a “aravia” moura. Justo o latim, que tomara do grego a expressão barbarismo para qualificar a fala estrangeira. O árabe não se impôs ou generalizou-se, mas, ao enfraquecer o latim, propiciou o afloramento das dez línguas neo-românicas (ou neolatinas). Português, espanhol, catalão, francês, provençal, italiano, reto-romano, dalmático, romeno e sardo.   
Depois de distinguir-se do galego, o português se expandiu, não sem sofrer ataques e pequenos golpes, mas resistiu à descaracterização. Os especialistas dizem que quem compara o francês antigo com o moderno (consolidado pela ascensão da burguesia na Revolução), depara línguas diferentes. O português, no entanto, manteve as linhas gerais na gramática, de maneira que faz, apesar dos arcaísmos e das diferenças de pronúncia, seja possível entender os textos fundadores, escritos no século XII. Oficializado como língua nacional de Portugal em 1279, deu prova histórica de autodefesa durante a dominação espanhola (1580-1640). Neste período, e por mais dois séculos depois da Restauração, quando Dom João IV retomou o trono, o espanhol foi a segunda língua em Portugal e, mais que isso, emaranhou-se no português culto. Até Camões escreveu em espanhol, mas, se o bilinguismo era natural, dado o domínio político e cultural da Espanha, houve quem se rebelasse, como o escritor Antonio Ferreira (1528-1569). Desembargador, discípulo de Sá de Miranda, Ferreira é um maiores poetas do classicismo renascentista da língua portuguesa. Nada publicou em vida, mas na obra editada postumamente pela família, fica evidente, segundo o historiador Paul Teyssier, “uma certa forma de patriotismo lingüístico recusando-se a escrever em espanhol”. 
 Paul Teyssier, História da Língua Portuguesa, São Paulo, Martins Fontes,1997. 
O uso da palavra para conquista de nações e territórios tem um exemplo eloqüente no Brasil. Quando Portugal decidiu empreender a colonização, cuidou de providenciar um idioma para comunicação com os nativos. Ao contrário do que se pensa, os dois milhões de índios não falavam, como os 200 mil remanescentes não falam, apenas o tupi, e sim numerosas línguas e dialetos. O tupi era o tronco idiomático dos grupos indígenas com quem os portugueses tiveram os primeiros contatos, entre eles os tupiniquins, os tupinambás e os tamoios. O padre José de Anchieta, que chegou em 1554, tanto sabia disso que sua famosa obra leva o título de A Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. 
 “Língua que seria, com toda a sua artificialidade, uma das bases mais sólidas da unidade do Brasil. Desde logo, e pela pressão do formidável imperialismo religioso do missionário jesuíta, pela sua tendência para uniformizar e estandardizar valores morais e materiais,o tupi-guarani aproximou entre si tribos e povos indígenas, diversos e distantes em cultura, e até inimigos de guerra, para, em seguida, aproximá-los todos do colonizador europeu. Foi a língua, essa que se formou da colaboração do culumim com o padre, das primeiras relações sociais e de comércio entre duas raças, podendo-se  afirmar do povo invasor que  adotou para o gasto ou o uso corrente a fala do povo conquistado,  reservando  a sua para o uso restrito e oficial. Quando mais tarde o idioma português — sempre o oficial — predominou sobre o tupi, tornando-se, ao lado deste, língua popular, já o colonizador estava impregnado de agreste influência indígena; já o seu português perdera o ranço ou a dureza do reinol; amolecera-se num português  sem rr nem ss; infantilizara-se quase, em fala de menino, sob a influência do ensino jesuítico de colaboração com os culumins.” Gilberto Freyre, Casa Grande & Senzala, Rio, Record, 1999, 36ª edição. 
“Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos...”, resumira o cronista Pero Vaz de Caminha. “A língua geral não tinha os fonemas f, l e rr o que levou o cronista a dizer que o selvagem brasileiro não tinha fé, nem lei, nem rei”. Mário Marroquim, A Língua do Nordeste, Curitiba, DH Livros Editora, 1996, 3ª ed., citando Clovis Monteiro em Português da Europa e Português da América. Os missionários aplicaram as regras do latim e do português para dominar o tupi. Nasceu o nheengatu, ou a arte de bem falar, também conhecida como língua geral. Não era propriamente o tupi falado pelos índios, mas um portupi codificado pela lógica latina, e recheado de palavras portuguesas adaptadas ou neologismos tupínicos criados pelos jesuítas para designar abstrações que os índios ignoravam, como anjo, paraíso e Nossa Senhora.
 “Não admira, pois, que Anchieta tivesse introduzido certos ´aperfeiçoamentos`  na chamada língua geral, tomando como base o sistema lingüístico do português ou mesmo do espanhol. E tudo isso explica a razão por que o chamado Tupi Jesuítico se distanciava dos verdadeiros dialetos Tupi, buscando maior simplificação fonética, antes de tudo. Por isso, Anchieta eliminou certos casos difíceis de pré-nasalização...” Leodegário A. de Azevedo Filho, Ensaios de Lingüística e Filologia, Rio, Fundação Getúlio Vargas,1971. Chegou a ser o idioma mais falado no Brasil no século XVIII, utilizado como meio de comunicação entre tupis, portugueses, mamelucos, caboclos e grupos indígenas que usavam outros idiomas. “De quatro pessoas, encontravam-se três que se exprimiam em tupi”. Ismael de Lima Coutinho, Pontos de Gramática Histórica, Rio, Ao Livro Técnico, 7ª edição, 1977 (1ª ed. de 1938), citando Teodoro Sampaio.
 Mário Marroquim diz que o nheengatu não se espalhou no Nordeste: “Enquanto nas outras capitanias, pela maioria da população européia, a língua geral era a usada no intercâmbio comum, tendo o colono de aprendê-la para as suas necessidades de aventureiro, em Pernambuco, bem cedo, o indígena foi obrigado ao uso do português.” A Língua do Nordeste.  “Por incrível que pareça, pois, muitos indígenas vieram a aprender a falar o tupi com os civilizados”, diz o antropólogo Julio Cezar Melatti no livro Índios do Brasil. 
 “Assim, por exemplo, os missionários espanhóis impuseram o Guarani (a variante meridional do Tupi) aos índios que habitavam o Paraguai e que não o falavam, e até hoje o Guarani é falado nesse país ao lado do espanhol.” Julio Cezar Melatti, Índios do Brasil, São Paulo, Hucitec/ILN-MNEC, 1980.   
Através da língua geral, o tupi transmitiu ao português numerosas palavras, ainda hoje correntes – abacaxi, arapuca, caipira, caraíba, guariba, jacaré, maracanã, piracema –, além de nomear quase toda a fauna. Algumas são música para os ouvidos, como o verbo cutucar e o substantivo sambaqui, que designa os sítios arqueológicos do litoral. Cumprido seu papel de intermediação, o nheengatu declinou e, já no final do século XVIII, depois de o Marquês de Pombal proibir, em 3 de maio de 1757, o ensino de outras línguas, o português se generalizou de forma notável no Brasil.
 “Ficou-nos, entretanto, dessa primeira dualidade de línguas, a dos senhores e a dos nativos, uma de luxo, oficial, outra popular, para o gasto – dualidade que durou  seguramente século e meio e que prolongou-se depois,  com outro caráter, no antagonismo entre a fala dos brancos  das casas-grandes e dos negros das senzalas — um vício, em nosso idioma, que só hoje, e através dos romancistas e poetas mais novos, vai sendo corrigido ou atenuado; o vácuo enorme  entre a língua escrita e a língua falada. Entre o português dos bacharéis, dos padres e dos doutores, quase sempre propensos ao purismo, ao preciosismo e ao classismo, e o português do povo, do ex-escravo, do menino, do analfabeto, do matuto, do sertanejo. O deste ainda muito cheio  de expressões  indígenas, como o do ex-escravo ainda quente da influência africana.” Gilberto Freyre, Casa Grande & Senzala.  Observadas pequenas diferenças, sobretudo se considerada a epopéia da transposição de um idioma em condições tão complexas, entre realidades sociais e culturais tão diversas, consolidou-se como a língua da unidade nacional num país-continente. “A conclusão, pois, a que não podemos fugir, é a de que se temos o privilégio, apesar da vastidão do nosso território e da variedade de fatores que concorrem para a diversificação de nossos falares, de nos entendermos facilmente de extremo a extremo do Brasil, devemo-lo a essa língua portuguesa, que foi, desde a fase colonial, uma das forças decisivas da unidade do país. Ela é que nos prendeu através dos séculos da formação; ela é que assiste ao nosso desenvolvimento e à nossa expansão. Ajudou-nos a superar os obstáculos do bilingüismo ou trilingüismo, impondo-se pouco a pouco às tribos do gentio subjugado e à escravaria africana. Permitiu que se sentissem como um só povo as gentes esparsas no litoral imenso, do extremo Norte às fronteiras do Sul, constituindo-se em fator de repulsa à colonização holandesa, que ameaçara dividir o país em diversas regiões inajustáveis. Foi aos poucos fixando, a Oeste, no choque com o castelhano, as lindes dos súditos de el-rei Camões.” Barbosa Lima Sobrinho, A Língua Portuguesa e a Unidade do Brasil. O idioma do Brasil é idêntico ao de Portugal, numa demonstração de que foi bem aceito no Novo Mundo
 Celso Cunha chama de “jacobinas” as denominações “do tipo língua brasileira” e de “subservientes” as que subordinam o idioma “como dialeto brasileiro”. Língua Nação, Alienação.
Conte-se, a propósito desse jacobinismo, uma anedota forjada na cátedra de português do Colégio Pedro II. Diz-se que, aborrecido com um aluno que fazia a defesa inflamada do tal idioma, o professor José Oiticica o desafiou: “Diga-me, então, o padre-nosso em língua brasileira.” Cf. Barbosa Lima Sobrinho em A Língua Portuguesa e a Unidade do Brasil.  . O português do Brasil é o português de Portugal setecentista, arcaico Mário Marroquim diz que este português não foi o enriquecido pelo Renascimento italiano que reformou o idioma e a literatura. “Os portugueses que descobriram e povoaram o Brasil não falavam, pois, a língua enriquecida pela Renascença, mas a rude língua arcaica, eivada de indecisões. Era essa a língua que falavam Duarte Coelho  e os fidalgos e colonos que o acompanhavam. Essa língua usada pelos artistas, ferreiros, pedreiros, marceneiros que as necessidades dos engenhos de açúcar faziam vir do reino e fixavam na mata pernambucana”. A Língua do Nordeste. e expansivo, velho e musical, a língua, enfim, em que Camões escreveu Os Lusíadas e declamou, tal como falamos hoje, com as vogais escandidas em vez de degustadas, alguns dos versos perfeitos da literatura universal. Camões, como outros grandes clássicos portugueses, usava o gerúndio: “Um dia que pregando ao povo estava,/ Fingiram entre a gente um arroído...” Lusíadas, X, 117. Note-se que o uso do gerúndio é dado por alguns como brasileirismo, assim como a liberdade com a colocação dos pronomes (“me aguarde...”, “eu vi ele...”, mas há especialistas que identificam tais práticas no português arcaico que veio na bagagem dos colonizadores. “Muitos dos nossos brasileirismos, e muito da nossa gramática, não passam de arcaísmos preservados na América”, João Ribeiro, em A Língua Nacional, citado por Ismael de Lima Coutinho em Pontos de Gramática Histórica.  
Nem por ocasião da Independência, alentada por movimentos nativistas, os patriotas tentaram fixar uma “língua brasileira”. Muitos deputados à Assembléia Constituinte de 1823 trocaram os nomes portugueses pelos indígenas, mas nenhum, como informa Barbosa Lima Sobrinho em A Língua Portuguesa e a Unidade do Brasil, “se rebelou contra o uso da língua portuguesa ou pretendeu lhe mudar o título.” 
Existem diferenças, mas os povos da comunidade lusófona compartilham a gramática, as preposições, as conjunções, os pronomes – apesar das calorosas polêmicas quanto à colocação. A língua é a mesma, 
 “Sirva-nos de campo uma página de Euclides da Cunha, tido e havido como o escritor mais genuinamente brasileiro. Examinemos essa que anda nas antologias — “O Sertanejo”. Na “Antologia Nacional” de Laet ocupa três páginas e meia e contém 816 palavras, das quais apenas 6 não são portuguesas e uma inglesa: “tabaréu, caatinga, juremas, ipueira, caruás, cipós” de origem tupi-guarani e “steeple-chase”, britânica. Destas encontramos todas nos dicionários de Portugal, o que significa que há muito tempo estão incorporadas ao vocabulário comum da língua portuguesa, acomodadas perfeitamente à morfologia do idioma. Se repetirmos a experiência, aplicando-a a toda obra de Euclides da Cunha ou a qualquer escritor do Brasil, não encontraremos um só vocábulo que, tendo pertencido ao léxico português da Europa, apresente, no dicionário do Brasil, a mais insignificante alteração fonética, prosódica à semelhança, por exemplo, de “mulierem” e “mulher”, de “civitatem” e “cidade”, “rivum” e “rio”. Quer isto dizer, portanto, que o vocabulário dos escritores do Brasil é, em 95%, português genuíno. As contribuições africanas e tupis não invalidam este cálculo. Pensam muitos brasileiros e não poucos portugueses que só  há pretos no Brasil quando muito antes que os recebêssemos, já eram numerosos em Lisboa, ao ponto de escrever Osório de Oliveira (Psicologia de Portugal) “que no século XVI os escravos negros chegavam em número de dez mil por ano e no século XVIII um quinto da população de Lisboa era de negros e mulatos”. Já muito antes de Gil de Vicente e depois o Chiado transportaram para a cena a fala dos pretos e o humanista Clenardo os encontra em tão grande número que adquire logo dois, ensinando-lhes latim e com eles conversando neste idioma. Isto significa que os africanismos começaram a introduzir-se na língua em Portugal e não no Brasil, comunicando-se em seguida à nossa expressão. De nada serve, portanto, invocá-los como elemento  diferenciador do vocabulário brasileiro em face do léxico puramente lusitano. O tupi-guarani encontra-se anquilosado e completamente esvaziado de sentido nos topônimos, na botânica e na ictiologia nacionais. Fora deste capítulo algumas dezenas vivem em a expressão diária do povo, tendo já entrado no dicionário comum da língua. O seu número e sobretudo a sua morfologia, inteiramente adequada às flexões da linguagem geral, não podem influir de maneira eficiente na diferenciação específica do vocabulário. Se do léxico passarmos ao domínio básico da campenomia, tamanha é a identidade dos processos morfológicos entre as duas expressões idiomáticas — a da Europa e a da América — que fora perder tempo em aduzir exemplos a instituir confrontos. Bastar-nos-á perguntar a quem nos queira responder: qual a palavra que faça o feminino, o plural, os graus dos nomes, que indique as pessoas, os tempos, os modos dos verbos de maneira diferente no Brasil e em Portugal? Estamos certos de que ninguém poderá apontar-nos uma só flexão própria da gramática do Brasil que não se encontre também na gramática de Portugal. Vem isto provar-nos que não só o vocabulário  é o mesmo em 95% mas que a morfologia é a mesma 100%. Ora, língua sem vocabulário seu, sem morfologia também sua é absurdo que não se pode nem sequer imaginar: é, segundo a feliz expressão de João Leda — uma Quimera. Este é o estado da “língua brasileira”, puramente quimérico, tomando por base apenas um dos elementos essenciais de todo e qualquer idioma: a morfologia. Não menos quimérico se evidenciará este estado lingüístico da nossa pátria, se estudarmos o segundo elemento básico das línguas: a sintaxe, a construção da frase.” Silveira Bueno, Estudos de Filologia Portuguesa, São Paulo, Saraiva, 1967.  mas nunca é excessivo lembrar que os brasileiros amaciamos o português. Os escravos contribuíram para adoçá-lo com palavras e expressões como batuque, caçula, cafuné, fulo, maxixe, mocambo, molambo, moleque, samba, e, para não esquecermos da escravidão e das lutas dos negros, senzala e quilombo. São palavras amenas, suaves, de agradar o céu da boca
 Das línguas dos escravos, Ismael de Lima Coutinho salienta o nagô ou ioruba, mais forte na Bahia,  e o quimbundo, comum em São Paulo, Rio, Minas, Pernambuco e no Norte. Relaciona como contribuição dos escravos, também, muitos nome geográficos (Bangu, Caxambu, Guandu), o vocabulário do candomblé (Oxalá, Ogum, Xangô), instrumentos musicais (maracatu, agogô, berimbau), alimentos e bebidas (abará, acarajé, angu), frutas (mutamba, dendê, chuchu).
Observem-se, no entanto, as restrições de outros estudiosos:
“O vocabulário brasileiro de origem africana levanta problemas complexos. Certas palavras passaram diretamente da África a Portugal, sem transitar pelo Brasil, e foram, posteriormente, introduzidas no país pelos portugueses. É o caso de inhame, palavra africana que se encontra sob a forma de ñame no Diário de Cristóvão Colombo (1492) e sob a forma portuguesa na carta em que Pero Vaz de Caminha, em 1500, dá notícia do descobrimento do Brasil ao rei D. Manuel.” Paul Teyssier, História da Língua Portuguesa..
Silveira Bueno também demonstra que muitos vocábulos dados como incorporados à língua já no Brasil entraram em Portugal ou por intermédio do árabe, ou têm mesmo origem portuguesa. Cachaça, por exemplo, “nunca foi africano”. Estudos de Filologia Portuguesa.. “No Brasil fala-se português com açúcar”, disse Eça de Queirós.                

As palavras da Revolução

 Em qualquer idioma, as palavras nascem, morrem, mudam de sentido, reúnem-se e separam-se em locuções, são substituídas, cortadas, ampliadas. A língua acompanha a economia, a ciência, a organização da sociedade, os costumes, a política, os movimentos sociais, etc. A Revolução Francesa forjou termos como jacobino, hoje um sinônimo internacional de partidário exaltado de uma causa. Surgiram as expressões, também universalizadas, direita e esquerda, para denominar as alas da assembléia onde se alojavam conservadores (à direita do presidente) e progressistas. É também contemporânea da Revolução a palavra restaurante, nome de uma casa de pasto criada em Paris em 1767 (Restaurant), Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Rio, Nova Fronteira, 2ª edição, 1986, e versão eletrônica revista e ampliada, 1998. onde os políticos, depois dos extenuantes debates e refregas, iam restaurar as forças. “Note-se como foi difícil aceitar o galicismo restaurante em nossa língua: tivemos paradas, paragens, mudas, casas-de-pasto, pensões, que faziam, bem ou mal, essa função; aqui no Brasil, pelo menos, os primeiros grandes restaurantes se chamaram confeitarias e até mesmo leiterias e sorveterias, até que pelo fim do século XIX aparecessem os primeiros restaurants, tentativamente pronunciados a rigor gálico; já pelo início do século XX, mais de um teve, no seu título, um ezinho (um e pequeninho) adjungido ao restaurant, para indicar a nova condição (e as palavras conexas restauração e restaurador, puros galicismos morfossemânticos, não terão curso senão a partir de 1940, 1950...). Antonio Houaiss, Minhas Receitas Brasileiras, São Paulo, Art Editora, 1990.    
 
O vernáculo deve estar receptivo, portanto, às inovações, descobertas, invenções e mudanças que transformam o mundo. Com o português não poderia ser diferente. Só os que acreditam na insensatez anticientífica de um mundo imutável poderiam defender um idioma castiço, imune às alterações que aumentam o patrimônio léxico. Como o mundo e todas as coisas, os idiomas estão em permanente mudança. 
É só atentar no passado para perceber que da presença muçulmana na antiga Lusitânia, dos séculos XVII ao XIX, o português foi sabiamente receptivo. O árabe nos legou, segundo a estimativa de José Pedro Machado
 Influência Árabe no Vocabulário Português, citado por Paul Tessier em História da Língua Portuguesa., cerca de mil palavras, como arroz, açúcar, azeite, azeitona, alicate, alfândega, alferes, refém, baldio, oxalá e talvez, porque há divergências entre os especialistas, a preposição até. Dos germânicos, em especial suevos e visigodos, herdamos guerra, espiar, roubar, estaca, ganso, luva, trégua e, mais recentemente, balcão, blindar, bordar – assim como numerosos nomes de pessoas e lugares, a exemplo de Fernando, Rodrigo, Álvaro, Gonçalo, Guimarães e muitos outros. Na Era Contemporânea adotamos do francês termos consagrados no dia-a-dia, como paletó, boné, telefone. Do chinês, nanquim, chá, tufão. Do malaio, bule, junco, orangotango. Do persa, azul, berinjela, caravana, divã, chalé, gaze, laranja, paraíso, quiosque, taça. Do espanhol, entre muitas, aficionado, avançar, amolar. Do italiano usamos afresco, agüentar, baronesa, boletim, canalha, empresa, gazeta, soneto, além – tal como do japonês, que nos deu biombo, gueixa, leque, samurai, quimono e tatame – muitos vocábulos da culinária. Do inglês, principalmente via Estados Unidos, têm vindo contribuições que nos enriquecem o vocabulário e empobrecem o patrimônio: debênture, dumping, cheque, exchange, truste, warrant (temos até o verbo warrantar...), royalty, esta compreensivelmente mais usada no plural, royalties. O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa recém-incorporou a palavra manager, aqui traduzida como empresário, administrador, gerente. Lembra-nos que os colonizadores sempre introduzem no vernáculo palavras definidoras da hierarquia. Os tupis, que falavam tuxaua e morubixaba, aprenderam, com os portugueses, a dizer senhor, dom, capitão-mor...     
O próprio Hino Nacional tem palavras alheias à matriz portuguesa, como berço (francês), bosque (alemão), brilhou (do italiano brillare). Sem falar de Brasil, que não tem origem no português nem no vocabulário indígena. Alguns especialistas situam a sua procedência no francês “brésil”, por sua vez uma corruptela do italiano verzino, enquanto outros recorrem ao latim medieval para associar brasa à cor da tinta emanada da árvore, objeto de intenso comércio na Europa muito antes do Descobrimento, já chamada de Brasil ou brazil. De brasa, avermelhada como a madeira, teria saído pau-brasil, e do vegetal, o nome do País.
 “Recorrendo a Humboldt, conta-nos que um documento genovês de 1.151 em latim bárbaro traz já aquele vocábulo escrito (e aí escrito com z, observaremos)”.  Alfredo D´Escragnolle, Visconde de Taunay, Filologia e Crítica, São Paulo, Melhoramentos, 1921.
A língua também se renova em virtude de alterações na estrutura econômica e organização social, assim como por influência das novas gerações. Já não usamos desquecido por aborrecido, delirar por afastar-se, desviver por morrer, nem dizemos chofer (e muito menos o alternativo cinesíforo), mas motorista; segurança e não guarda-costa ou capanga ou jagunço; táxi em vez de carro de praça, avião em lugar de aeroplano, pose e não mais chapa, filme, não fita. Mais um pouco e estas e outras expressões ou palavras como televisor, aparelho de som (que as lojas chamam de system), etc. serão vetustos arcaísmos. Garagem perdeu o sentido de oficina mecânica para ser, exclusivamente, o lugar onde se guardam carros e, pelo andar da carruagem, será substituída por vaga. “As palavras aposentam-se”, disse Machado de Assis. 
A língua é, portanto, viva e mudável. “E ainda bem, porque a petrificação lingüística é a morte do idioma. A linguagem é, por excelência, uma atividade do espírito, e a vida espiritual consiste em um progresso constante”, ensina o filólogo Celso Cunha.
 Língua, Nação, Alienação.  Os grandes escritores que zelaram e lustraram o português acolheram e difundiram as novidades. Graciliano Ramos, um mestre do vernáculo, usa, no romance Angústia, as palavras bureau, smoking, limousine, todas sublinhadas para demonstração do estrangeirismo. Mesmo Castro Alves, o maior poeta do Brasil, rei das epígrafes em francês e latim, utiliza, em Espumas Flutuantes, embora excepcionalmente, hatchiz – talvez uma forma de haxixe importada do francês haschisch.
Nosso grande escritor Machado de Assis, no mais popular de seus romances, Dom Casmurro, cita Montaigne em francês e Dante em italiano, além de grifar gamão, talvez por não saber a origem da palavra, ainda hoje dada como incerta pelo Dicionário Etimológico de Antonio Geraldo da Cunha (numa prova de que as palavras mudam com o mundo, Machado refere-se à “caixa” de Pandora com a expressão original [boceta] que hoje magoaria ouvidos suscetíveis). Lima Barreto usou folklore, toilette, boulevard, chalet, pince-nez, corbeille, yankees, matinée, crochet, hoje devidamente aportuguesadas, e as usou tais palavras, por ironia, justamente no romance Triste Fim de Policarpo Quaresma – alegoria tragicômica de um major nacionalista que sonhou instituir o tupi como idioma nacional, foi dado como louco e internado num hospício.
 Íntegra do requerimento apresentado ao Congresso Nacional: 
“Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil; certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vêem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua; sabendo, além, que, dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se, diariamente, surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma — usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani, como língua oficial e nacional do povo brasileiro. 
	O suplicante, deixando de parte os argumentos históricos que militam em favor de sua idéia, pede vênia para lembrar que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo, é a sua criação mais viva e original; e, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e conseqüência a sua emancipação idiomática.
	Demais, Senhores Congressistas, o tupi-guarani, língua originalíssima, aglutinante, é verdade, mas a que o polissintetismo dá múltiplas feições de riqueza, é a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem, portanto possuidores da organização fisiológica e psicológica para que tendemos, evitando-se dessa forma as estéreis controvérsias gramaticais, oriundas de uma difícil adaptação de uma língua de outra região à nossa organização cerebral e ao nosso aparelho vocal – controvérsias que tanto empecem o progresso da nossa cultura literária, científica e filosófica.
	Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida e cônscio de que a Câmara e o Senado pesarão o seu alcance e utilidade,
 	P. e E. deferimento.” 
Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma, São Paulo, Editora Ática, 17ª Edição.
 Como se vê, é arriscado mexer nesse assunto. 
Mas é hora de retomar a cruzada seiscentista de Antonio Ferreira, e de protesto silencioso erguê-la como um movimento nacional para exaltação e defesa do idioma. A língua do país é o português e, não fosse um dever cívico defendê-la, é um prazer proteger um dos mais belos idiomas da Humanidade.  

Tijolos semânticos que nos enrolam a língua

A língua portuguesa padece atualmente de duas enfermidades mais graves:
1.º) Excesso de estrangeirismos;
2.º) Relaxamento das normas para inclusão de palavras e expressões no vocabulário nacional.
O caso da informática (e mesmo da telemática) é exemplar. Fruto de uma explosão súbita e concentrada, em pouco tempo legou vocábulos que, necessariamente, teriam de ser incorporados ao português. O problema é que adotamos sem o verniz vernacular palavras e expressões ásperas e travosas, de pronúncia alheia à grafia, e ainda incidimos no erro de abonar termos que têm correspondentes em português. Atropelado pela impetuosidade da Internet, o vocabulário oficial copiou, na grafia e na pronúncia, tijolos semânticos que enrolam a língua, como e-mail, browser, bookmark, bug, upgrade, starter, schedule, hardware, software, site! Site (diz-se sáite) nos impinge a pronúncia inglesa ai para um simples i. A língua portuguesa tem, aproximadamente, 3.200 palavras registradas que começam com si – e apenas em site tal sílaba tem o som inglesado. Também ficamos de boca aberta, inutilmente, para outra pronúncia inominável, file (fail). Temos cerca de 2.000 palavras que começam com fi, inclusive fichário, e nenhuma levava, até agora, a pronúncia inglesa. Ademais, ao contrário de site, que é de uso corrente, file raramente é usada no Brasil – popularizou-se a tradução arquivo nos programas de computador. 
Repugna essa presteza de acolher ipsis litteris palavras com fisionomia que corrompe o português, quando um mínimo de brio recomenda o contrário. Agem assim os que se dizem sem-fronteira, cosmopolitas, globalizantes. Mas, nos Estados Unidos, um Silva corre o risco de virar sáilva. Como os americanos pronunciam o nome da bebida francesa Rémy Martin? Rêmi mártim. O jornalista Marcos de Castro observa que a palavra nike, hoje, infelizmente, um símbolo impregnado na Seleção Brasileira de Futebol, é grega, significa vitória e pronuncia-se...níque. Marcos de Castro, A Imprensa e o Caos na Ortografia, Rio, Record, 1999, 2ª edição revista. A multinacional de material esportivo adaptou-a à pronúncia americana e hoje o mundo inteiro, quem sabe até a Grécia, diz náique.
 O bom humor nacional encarrega-se de triturar certas adaptações. Circula na Internet um dicionário de portinglês, de autoria anônima, que ridiculariza o bilingüismo, usando suas combinações. Exemplos:
Layout - Fora da lei
Go Home - Vai a Roma
So Free - Sofri, padeci
Merry Christmas - Maria Cristina
Welcome - Bom apetite
Have you sick - Você tem C.I.C.?
She´s cute - Ela escuta
Happy New Year - Feliz Ouvido Novo
One Ice-cream - Um crime cometido com frieza
I´m alone - Estou na lona
Born to loose - Nascido em Toulose
Big Ben - Benzão
Fourteen - Pessoa baixa e forte
It´s Ten O´Clock - Tu tens relógio
She´s wonderful - Queijo maravilhoso
To sir with love - Tossir com amor
It´s too late - É muito leite
Corn Flakes - Cornos frescos
Halloween - Quando a ligação não está boa
Free Shop - Chope de graça
I´m Hungry - Sou húngaro
To be champion - Ser bi-campeão
I´m sad - estou com sede
I go tomorrow - O gato morreu
The boy is behind the door - O boi está berrando de dor
She must to go - Ela mastigou
He´s my fiance- Ele é meu fiador
  
A inclusão de palavrões americanizados no português tem a utilidade dolorosa de nos alertar que constitui rematada asneira o argumento de que o inglês é a língua irretocável dos negócios e da Internet. Países como a Espanha, o México, a Argentina reivindicaram a nobreza de traduzir ou adaptar ao espanhol a maioria das expressões usadas na rede. Da França nem se fale, pois defende com ardor seu idioma, assim como as nações escandinavas ou eslavas – tudo lá está em sinais familiares aos nacionais. Nossa submissão colonizada fica mais vexatória quando os próprios fabricantes estrangeiros de programas para a Internet cuidam de fazer a tradução. Quem procurar por download no manual de instruções (Ajuda) do Netscape, navegador que aqui chamamos de browser, receberá a resposta: “Nenhuma correspondência para download”. 
Que modernidade nos impede de chamarmos chat de bate-papo, e-mail de correio ou endereço eletrônico (ou mensagem), site de sítio (como os portugueses e castelhanos), bookmark de marcador, software de programa ou aplicativo, bug de defeito ou pau, backup de cópia, upgrade de atualização? Seria provincianismo xenófobo impormos nossos recursos lingüísticos? Pensamos que não. “Só devemos aceitar palavras estrangeiras, quando não haja uma equivalente em nosso vocabulário. Ainda neste caso, é indispensável dar forma portuguesa ao vocábulo, aportuguesá-lo”,  diz o professor A. Tenório d´Albuquerque. A. Tenório d´Albuquerque em Dicionário de Linguagem.
 O professor dá um exemplo que hoje, comparado às distorções em curso, parece ingênuo: “Cassino – Aportuguesamento de casino, forma em desacordo com a nossa pronúncia.” Se casino está em desacordo com nossa pronúncia, que dizer de file, site, download, e outros paralelepípedos prosódicos? Além de barbarismo, no sentido cunhado pelos gregos, a admissão dessas monstruosidades léxicas constitui uma barbaridade. É hora de combater a macaquice, o desrespeito à tradição da língua,  a sujeição a idiomas que não superam o português em graça, fonemas ou precisão O português tem pelo menos duas particularidades fascinantes: 1) A conjugação do infinitivo pessoal (Peço-lhes o favor de não corromperem a língua); e 2) O ditongo ão, “...ditongo esse que é o maior, o mais belo idiotismo [N.R. Idiotismo = expressão idiomática] prosódico de nossa língua, e tão nosso, tão local, tão arraigadamente étnico, que lábios estrangeiros dificilmente logram emiti-lo em sua pura e clara eustomia [N.R. - pronúncia], só o conseguindo ao cabo de muitos anos de aclimação”. Napoleão Mendes de Almeida, Gramática Metódica da Língua Portuguesa, São Paulo, Saraiva, 36ª edição, 1989.. Nosso acervo léxico é opulento. Segundo o filólogo Antonio Houaiss, “não é demasiado estimá-lo entre 350.000 a 400.000 vocábulos, como para a língua inglesa.” “É possível presumir, no que tange à língua portuguesa, que nos inícios do século XVI seu corpus lexical – aberto, por natureza – fosse da ordem de 10.000 vocábulos; três séculos depois, no início do século XIX, o acervo deveria estar entre 20.000 a 30.000 vocábulos; hoje em dia, não é demasiado estimá-lo entre 350.000 a 400.000 vocábulos, como para a língua inglesa. E não há razão alguma que milite contra a extrapolação desses números para com quaisquer línguas de cultura do mundo contemporâneo, já que em 90% do acervo – se não em mais – se trata de vocábulos de curso nitidamente internacional, referentes a conceitos científicos, exprimíveis sob a mesma lexicalidade, com meras adaptações mórficas próprias a cada língua”. Antonio Houaiss, Explosão Vocabular, em  Estudos Vários sobre Palavras, Livros, Autores, Rio, Editora Paz e erra,1979.

Um aspecto igualmente lamentável da servidão lingüística em curso no Brasil é que todas as palavras ou expressões citadas no parágrafo anterior – de chat a upgrade – não são neologismos criados pela indústria para designar novidades. Todo idioma está sujeito às inovações da nomenclatura técnica e científica, em geral formada com elementos do grego e do latim, para facilitar o entendimento universal. Contudo, tal como em outros setores, estamos importando palavras recicladas, de segunda mão, antigas no inglês, em alguns casos velhas de outros significados, em outros com o sentido semelhante aos dos correlatos no português. A cópia literal de letras e sons expressa a crescente depreciação do português falado no Brasil, uma autodestrutiva vergonha do idioma próprio, a ponto de muitos acharem “feia” a acepção na língua vernácula mas a aceitarem na língua estrangeira.  “E que, enfim, o que é brasileiro é brasileiro, e que ´cuia` virá a ser tão clássico como ´porcelana`, ainda que não a achem tão bonita”, disse Gonçalves Dias, citado por Barbosa Lima Sobrinho em A Língua Portuguesa e a Unidade do Brasil.
Mouse, por exemplo, está longe de ser uma denominação talhada sob medida para o dispositivo manual usado para mover o cursor na tela no computador. Se fosse um neologismo específico, haveria sentido em aportuguesá-lo e adotá-lo, como fizemos com milhares de outros, de telégrafo a internauta. Mas mouse já era, e ainda é, em inglês, camundongo (por extensão, rato), pessoa tímida, etc. Na falta de palavra portuguesa para o (novo) artefato, mas existindo uma correspondente à que lhe foi dada na origem (velha), uma política de defesa do idioma apontaria para a tradução do termo. 

Língua e identidade nacional

Os espanhóis só usam o ratón no computador. A esta tradução se pode chamar, ainda que como pormenor revelador, de resistência cultural. Tal como as pessoas têm um código genético, as nações dispõem de um lastro histórico, étnico, cultural, político que lhes desenham a identidade e a de seu povo. Muitos nacionais, bombardeados pela cultura invasora, metódica e sistemática, capitulam, e passam a achar belo só o que vem de fora, às vezes de forma incompreensível aos naturais, entranhando-se como sinais cabalísticos alheios à realidade concreta da comunidade nacional. O médico e escritor Frantz Fanon, martiniano  que assumiu a causa da independência da Argélia, nos anos 50 e 60, e produziu uma obra considerada a bíblia das lutas de libertação nacional daquele período, observou que o intelectual colonizado “lança-se freneticamente na aquisição furiosa da cultura do ocupante tendo o cuidado de caracterizar pejorativamente a sua cultura nacional, ou acantona-se na enumeração circunstanciada, metódica, passional e rapidamente estéril dessa cultura”. Fanon também ensinou: “Se a cultura é a manifestação da consciência, não hesitarei em afirmar, no caso que nos ocupa, que a consciência nacional é a forma mais elaborada da cultura.”  Frantz Fanon, Os Condenados da Terra, Lisboa, Ulmeiro, s/d. 

O Grito do Ipiranga não nos separou definitivamente deste complexo de colônia. A propaganda de uma escola de línguas, ao mostrar um casal de ETs tentando comunicar-se com brasileiros, passa a mensagem de que o português é ininteligível, inútil, subdesenvolvido, e que os terrestres – nós, no caso – devem aprender a língua boa, o inglês. A jornalista Clara Arreguy insurgiu-se, no Estado de Minas, contra propaganda semelhante da companhia telefônica mineira, na qual também um casal de atores, num quadro intitulado “Family & Friends”, desdenhava os brasileiros que não falam inglês. O colunista Tostão, médico, craque da vitoriosa Seleção de 1970, solidarizou-se com a jornalista em crônica publicada no Jornal do Brasil: “Querem vender ao pobre e modesto cidadão brasileiro a idéia de que, quem não sabe falar bem uma outra língua e não utiliza o computador, é um ignorante e analfabeto. A auto-estima do Brasileiro, que já é baixa, vai para o fundo do poço.”  “É fácil imaginar como o Brasil seria outro país se em vez do songbook de Chico Buarque tivesse o cancioneiro de Chico Buarque. Se aqui, em vez de editarem o songbook de Cartola, editassem o cancioneiro de Cartola. Se aqui os novidadeiros sofisticados voltassem a dizer câmara lenta em vez de dizer slow motion. É, mas não tem jeito. Se aprendessem a questionar um pouquinho essas tolices, deixariam de ser quem são, ´novidadeiros sofisticados`. Em compensação, o Brasil seria um pouco mais Brasil.” Marcos de Castro, A Imprensa e o Caos na Ortografia. 
É de registrar que somente uma parcela minúscula da população se entrega ao bilingüismo, mas, infelizmente, com enorme poder de reprodução. Num país continental de 164 milhões de habitantes, é uma vitória histórica haver apenas uma língua – entendida em todos os cantos. O segundo idioma mais falado no Brasil, segundo o IBGE, é o alemão, com meio milhão de praticantes. Os brasileiros que vão a Miami, teoricamente difusores do anglicismo, não passam, atualmente, de  300 mil por ano – 0,18% da população. Lamentavelmente, alguns passeiam uma semana na Disneyworld e voltam entremeando o inglês nas frases do dia-a-dia. 

A desordem como questão de Estado

Temos de emitir um sinal de alerta em favor de providências imediatas pela valorização do português, talvez pela intervenção incisiva da imprensa, dos escritores, dos professores, dos estudantes, de todos aqueles, enfim, que usam o vernáculo, a começar do Poder Público. Receamos que a desordem já constitua uma questão de Estado, e é fato que o governo tem, episódica e historicamente, reagido para conter a balbúrdia. No começo do século surgiu a resistência ao que podemos chamar de ortografia personalizada – cada qual escolhia a sua. A onda normativa irrompeu em Portugal, em 1904, quando o filólogo Gonçalves Viana publicou o trabalho Ortografia Nacional, e no Brasil a Academia de Letras esboçou duas reformas, em 1907 e em 1912, que foram abandonadas em 1919. Portugal avançou com o estabelecimento de uma ortografia oficial, em 1911,  mas só em 1931 o presidente Getúlio Vargas autorizou a Academia Brasileira de Letras a fazer um acordo gráfico com sua congênere Academia das Ciências de Lisboa. O acordo, entre outras providências, regulou o uso de acentos (mas não do trema), eliminou as consoantes mudas (sinal e não mais signal), substituiu o k por qu e c, o w por u ou v, o y por i. 
O decreto-lei n.º 292, de 23 de fevereiro de 1938, tornou “obrigatório o uso da ortografia resultante do acordo” no “expediente das repartições públicas e nas publicações oficiais de todo o país, bem como em todos os estabelecimentos de ensino, mantidos pelos poderes públicos ou por ele fiscalizados.” Outros acordos foram feitos com Portugal, em 1943 e 1945, e desdobrados pela Academia e pelo Congresso Nacional. O de 1945 foi rejeitado, e em 1955 o Congresso aprovou o anterior. São as regras oficiais da ortografia, determinadas pelo Formulário Ortográfico de 1943, que relacionou as Instruções para a preparação do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), que regem ainda hoje a língua portuguesa no Brasil. Mais recentemente, como resultado de gestões do acadêmico e presidente da República José Sarney, um novo acordo foi firmado, em 1990, e o Brasil co-fundou, em 1996, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. São integrantes Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal,São Tomé e Príncipe. Segundo seus estatutos, a “A CPLP tem por objectivos a concertação político-diplomática entre os seus Membros em matéria de relações internacionais, designadamente no que respeita: à reforma da ONU e do Banco Mundial, ao relacionamento UE/MERCOSUL e à realização da Cimeira Europa-África; à cooperação, particularmente nos domínios económico, social, cultural, jurídico e tecnico-científico; e à materialização de projectos de promoção e difusão da Língua Portuguesa, nomeadamente a dinamização do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e a criação de um Fundo Bibliográfico.”

Segundo as Instruções do Formulário Ortográfico de 1943 e do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, o vocabulário – oficial, de vez que são regras aprovadas pelo Congresso – considera:
– “Inclusão dos brasileirismos consagrados pelo uso.
– Inclusão de estrangeirismos e neologismos de uso corrente no Brasil e necessários à língua literária.
– Substituição de certas formas usadas em Portugal pelas                              correspondentes formas usadas no Brasil, consoante a pronúncia e a morfologia consagradas.
– Fixação das grafias de vocábulos sincréticos e dos que têm uma ou mais variantes, tendo-se em vista o étimo e a história da língua, e registro de tais vocábulos um a par do outro, de maneira que figure em primeira plana, como preferível, o de uso mais generalizado.
– Todos os vocábulos devem ser escritos e acentuados graficamente de acordo com a ortoépia usual brasileira e sempre seguidos da indicação da categoria gramatical a que pertencem.” 
As exceções ao aportuguesamento radical são as palavras derivadas de nomes próprios de pessoas (antropônimos) e de lugares (topônimos), que devem seguir a grafia original, como, por exemplo, kantismo (de Kant) ou malawiano (de Malawi). Não obstante a ressalva, o acordo de 1990 faz uma advertência importante:
– Recomenda-se que os topônimos de línguas estrangeiras se substituam, tanto quanto possível, por formas vernáculas, quando essas sejam antigas e ainda vivas em português ou quando entram, ou possam entrar, no uso corrente. Exemplo: Anvers substituído por Antuérpia; Genève, por Genebra; Jutland por Jutlândia; Milano por Milão, Munchen por Munique; Torino por Turim; Zurich, por Zurique, etc.”
As Instruções são, portanto, claras quanto à inclusão de palavras de origem estrangeira no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Devem, em primeiro lugar, ser de uso corrente e necessárias à atualização do idioma. Devem respeitar a história e o feitio do português. Devem ser escritas e acentuadas segundo a pronúncia, a eufonia, a musicalidade comuns. E, sempre que possível, os nomes próprios e os deles derivados devem ser aportuguesados. 
No passado, seguindo as normas, aportuguesamos e adotamos numerosos vocábulos de origem estrangeira, necessários à evolução mas adaptados à morfologia do idioma, e para tanto usamos a grafia correspondente à pronúncia. Por isso falamos e escrevemos 
nocaute e não knockout, blecaute e não black-out, estresse e não stress, decolagem e não decollage, derrapar e não déraper, flerte e não flirt, telefone e não téléphone, futebol e não football, muçarela e não muzzarela, cáiser e não kaiser, xampu e não shampoo, publicidade e não publicité, chofer e não chauffeur, gafe não gaffe, drinque e não drink, gueto e não ghetto, purê e não purée, chute e não shoot, blefe e não bluff. A língua portuguesa não tinha palavras que começassem com sc ou sh. Hoje temos: scratchman, scholar, scraper, shimmy, short, etc..
 E que tal salsicha, turismo e ianque, que hoje aparentam estampa idiomática bem diferente da estranheza original de salciccia, tourism e yankee?  
Como se vê, são palavras utilíssimas, algumas sem correlatos no português, que passaram pela alfândega léxica para ser devidamente nacionalizadas. “Se um vocábulo estrangeiro se populariza e não temos, em nosso léxico, palavra para opor a ele, o recurso é aportuguesá-lo, o que determina a sua incorporação à nossa língua. Isto ocorre com todas as línguas. Foi o que fizemos com beef, basketball, football, turf, bowline, etc., transformados em: bife, basquetebol, futebol, turfe, bolina, etc.”, mostra  A. Tenório d´Albuquerque em Dicionário de Linguagem, mas ressalva: “É necessário maior cautela no introduzir vocábulos estrangeiros em nossa língua, para não abastardá-la, para não corrompê-la sem precisão.”  A. Tenório d´Albuquerque em Dicionário de Linguagem, 1.º volume, 3ª ed., Rio, Conquista, 1977 A adaptação deve ser briosa, carregada de amor próprio, como ensina um dos cultores da língua, o professor Napoleão Mendes de Almeida, ao falar da incorporação de palavras:
“... indispensável se torna que o vocábulo exótico, ao entrar no português, se expunja desde logo de todos os estigmas, que lhe assinalam a ascendência, isto é, da marca exótica, do cunho alienígena, e sofra a naturalização, transplantação ou aclimação, vestindo-se dos característicos idiomáticos, adaptando-se à mesma forma daqueles com que vem concorrer, assumindo na república de palavras, que é o vocabulário ou léxico, a cor ambiente, a feição mesológica, o tipo ou a fácies consentânea com a fisionomia da língua do país.” 
 Gramática Metódica da Língua Portuguesa.
Estamos indo, no entanto, noutra direção – a errada. Desrespeitamos a tradição e as Instruções do Vocabulário Ortográfico quando copiamos, por modismo ou desleixo, e com escrita e som estranhos ao português, palavras e expressões que deveriam ser transliteradas em vez transplantadas. Na última atualização do VOLP, impressa em 1999, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, 2ª edição, Reimpressão de 1999, Corbã Editora Artes Gráficas Ltda. com cerca de 350 mil vocábulos, o português incorporou self-service para auto-serviço; game para jogo; hot para quente. Constam também do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa garranchos gráficos e ruídos prosódicos como 

 best-seller, breakfast, browser, bug, carrying, chanuká, colt, e-mail, file, gefiltefish, girl, grônops, groom, groschen, happy-end,      homestead, hot,  inro, kaddisch, kadich, kümmel, manager, meeting, network, new-look, newmarket, off-line, on-line, out-bord, out-caste, out-line,output, outrigger, outsider, parkerizar, pessach, , pointer, scanner, schebat, schedule, scholar, schottisch, schottische, schroeckingerita, schwabacher, scraper, scrapie, scratch, scratchman, script, sfogato, snekar, snik, snipe, spool, sportman, sprue, squeeze, stabile, starter, steeple-chase, steeple-chase, steward, strogonoff, styraloy, svetlozarita, top, trustedtita, tsaréviche, tsunami, tzedaká, tzedaká, up, up-date, upgrade, uppercut, up-to-date.  Barbosa Lima Sobrinho rebate os modismos de vida curta, observando que “nessa matéria de idiomas, há também o fenômeno da mortalidade infantil, em proporções não raro alarmantes e os dicionários não podem ser meros registros civis de nascimento, mas listas de voluntários para a batalha da expressão humana:” 
O apogeu deste ecletismo está no registro do palavrão dinamarquês Kjkenmödding (com maiúscula!), introduzido em nosso vocabulário como sinônimo de...sambaqui. Um vetusto sambaqui, de lavra tupi, constituído pelos índios do litoral durante séculos, monturo de lixo orgânico, conchas e esqueletos, denomina-se em português, também, Kjkenmödding!
A boa norma aportuguesava com a terminação om as palavras francesas encerradas com on (jetom, maçom, visom), quando não eram integralmente afeiçoadas ao nosso idioma, como pistão, guidão, acordeão. A regra foi usada para vocábulos originários de outras línguas além do francês, como raiom (do inglês rayon), ou pogrom (do russo progróm). Agora, no entanto, adotamos bacon, mórmon, moden – esta, palavra inglesa que pronunciamos môdem e os franceses, que não se dobram facilmente e costumam acentuar à sua moda as expressões estrangeiras, falam modém. Numa atitude que demanda seguidores, o escritor João Ubaldo Ribeiro, coincidentemente autor de um livro intitulado Viva o Povo Brasileiro, também integrante da Academia Brasileira de Letras, usou, numa crônica de jornal, modem em vez de moden, e lapetope no lugar de laptop.  “Novos pesadelos informáticos”, João Ubaldo Ribeiro, O Globo, 22/03/90.

Um preconceito ao contrário

Quem usar tais palavras e expressões estrangeiras e estrangeiradas, mesmo sem grifo ou outra sinalização do exotismo, escreverá em português. Será, no máximo, um esnobe, para usar um anglicismo devidamente aportuguesado. O professor não tem autoridade para criticar o aluno que chama o dia de hot, o colega de outsider, o livro de best-seller, e toma sambaqui por algum palavrão escandinavo. Oficialmente, esses vocábulos constam da língua de Camões, Castro Alves e Graciliano Ramos, e podem ser usados na literatura e nos documentos oficiais do Brasil. O processo de submissão tem-se arraigado a ponto de nos tornar vítimas de um purismo ao contrário. Se alguém propuser a forma besteceler para livro mais vendido, os puristas do inglês torcerão o nariz e clamarão por best-seller. Se preferirmos impedimento a impeachment haverá quem diga que são conceitos diferentes, e, inevitável, virá o argumento de que impedimento é feio. O jornalista Eduardo Martins, autor do Manual de Redação e Estilo do jornal O Estado de S.Paulo, paladino da língua portuguesa, sugere uma fórmula aos que se perdem no canto da sereia dos estrangeirismos: “Quando a tentação bater, pense nisto: a) Você tem um idioma, o português, tão bonito e funcional quanto qualquer outro. b) Ele é o seu idioma. c) Como nem todo mundo fala inglês correntemente, será que você consegue fazer-se entender quando recorre a esse tipo de palavras?”  Eduardo Martins, Com todas as Letras – O Português Simplificado, São Paulo, Estadão, 1999. 
É um cuidado escasso, em certos setores, na escolha de palavras comuns do dia-a-dia. Falta-nos zelo também com o vocabulário onomástico. Precisamos construir orientações (e respeitar as normas vigentes) para a grafia de antropônimos e topônimos, e seus derivados
 “Outro é o problema do vocabulário onomástico, de feitura provavelmente mais complexa, já que postula, em primeiro lugar, distinguir o que é e o que não é língua portuguesa, o que é e o que é não aportuguesável – dentro de um acervo humano onomástico que é da ordem de alguns milhões de unidades. Registrar meramente as que são, sem acompanhá-las de certas indicações identificadoras, é tarefa que pouca luz trará. Daí a complexidade da seleção e registro.” Antonio Houaiss, Explosão Vocabular, em  Estudos Vários sobre Palavras, Livros, Autores.
. É sabido que o acordo firmado em 1990 pelos países da Comunidade de Língua Portuguesa recomenda a substituição dos topônimos estrangeiros, “tanto quanto possível”, por formas vernáculas. Algumas ficaram consagradas pela norma, como Londres em vez de London, Munique no lugar de Munchen, Turim para Torino, etc. Outras estão consolidadas, pelo uso, como exceções à vernaculização – Buenos Aires, La Paz, Los Angeles – mas o vasto mundo intermediário entre essas demarcações gera incertezas e confusões. Nova York ou Nova Iorque? Eis um caso polêmico porque difícil. Mestre Cândido de Figueiredo, em Estrangeirismos, editado em 1912, ensina Nova York, grafia também adotada pelo Vocabulário Ortográfico preparado pela Academia Brasileira de Letras em 1938, conforme Brant Horta. Mas há argumentos fortes contra esta forma. “Pode ser nova-iorquino quem nasce em Nova York? É claro que não. Por esquisito que fique – e fica muito –, quem nasce em Nova York tem de ser nova-yorkino. Isso é suficiente para comprovar que o nome da cidade, da grande cidade americana (como também da pequena cidade maranhense que homenageia a dos Estados Unidos) é Nova Iorque.”  Marcos de Castro, A Imprensa e o Caos na Ortografia.
“Imperdoável é misturar português e língua estrangeira, como acontece ao nome da cidade norte-americana New York. Ou New York, ou Nova Iorque, e não Nova York”,  Celso Pedro Luft, Novo Guia Ortográfico, Porto Alegre, Editora Globo, 1977.  A província chinesa é Formosa ou Taiwan? Por que escrevemos Cidade do Cabo (de Cape Town, África do Sul) e Salt Lake City? 
 Alguns exemplos de aportuguesamentos desrespeitados e quase desconhecidos:
Antioquia (ki), Arécio (Arezzo), Baviera (e não Bavária), Bilbau (e não Bilbao), Bismarque, Bombaim, Bóston (ó), Cádis, Camboja, Cantuária (e não Canterbury), Coblença (Koblenz), Coneticute (Connecticut), Dacar, Dresda (Dresden), Estalingrado, Fiji, Gândi, Gêngis-Cã, Hanói, Hanôver, Helsínqua (Helsink), Húdson (ú), Ilinois (Illinois), Jacson, Jérsia ou Jérsei (Jersey), Lausana (Lausanne), Lênine (ou Lenine), Lião (Lyon), Lípsia (Leipzig), Liorne (Livorno), Liverpul (Liverpool), Lovaina (Louvain), Luzerna (Lucerne), Manchéster (é), Marselha (ê), Mênfis), Missuri, Mogúncia (Mainz), Mompilher (Montpelier), Nova Orleães, Nurembergue, Oaio (Ohio), Oclaoma, Otava (Ottawa), Oxônia (Oxford), Salisburgo (Salzburg), Samatra (e não Sumatra), Sídnei (Sydney), Seravejo, Sorbona (Sorbonne), Telavive (Tel-Aviv), Tenessi (Tennessee), Tibete, Tolosa (Tolouse), Trípolis (com s), Vancôver, Vietnã, Vladivostoque, Zurique. Cf. Celso Pedro Luft em Novo Guia Ortográfico. 
Deveríamos continuar, como no passado, a mudar Francis para Francisco, Charles, Charlie e Carl para Carlos e William para Guilherme? É boa a norma que manda respeitar a tradição onomástica portuguesa de cortar a letra dobrada, trocar o y por i, e aplicar a ortografia oficial no registro civil, para que se escreva Luís (e não Luiz), Aírton Sena (e não Ayrton Senna), Viana (e não Vianna)? São controvérsias que o país deve enfrentar para se esclarecer.
 O Formulário Ortográfico determina que “Os nomes próprios personativos, locativos e de qualquer natureza, sendo portugueses ou aportuguesados, estão submetidos às mesmas regras estabelecidas para os nomes comuns.”
“ Para salvaguardar direitos individuais, quem o quiser manterá em sua assinatura a forma consuetudinária. Poderá também ser mantida a grafia original de quaisquer firmas, sociedades, títulos e marcas que se achem inscritos em registro público”.
É a grande polêmica neste assunto controverso. O aportuguesamento de nomes (sobretudo os personativos) estrangeiros faz sentido. É, em rigor, norma legal, já objeto de acesos debates, em 1947, quando, para eliminar a persistência da ortografia antiga, alterada pela reforma de 1943, o governo federal determinou que os nomes dos servidores públicos fossem escritos segundo as novas regras e não de acordo com o registro civil (Os cartórios, aliás, deveriam, segundo a lei, adotar as regras ortográficas). Os documentos oficiais também, de maneira que um servidor registrado como Raphael Assumpção de Souza deveria aparecer, no Diário oficial, como Rafael Assunção de Sousa. O DASP discordou, em portaria de 29/02/1952, argumentando que a novidade poderia implicar “graves conseqüências na vida do servidor, inclusive quando se tratar do recebimento de pensões:” Assim, “em todos os atos administrativos referentes à vida funcional”,  manteve “a mesma grafia constante dos respectivos registros civis...” 
A norma legal concorre com a liberdade familiar e individual de escolha e publicação do nome próprio, e não nos parece que esteja na alçada do poder público determinar que Luiz Gutenberg deva ser grafado – exceto pelo próprio, e só na assinatura, e se ele quiser – como Luís Gutembergue. 
   Até que as normas sejam equalizadas, convém, no entanto, resistir à pororoca da anarquia ortográfica, e não retroceder no que significou conquista e afirmação da língua. É inaceitável esse vagalhão revisionista que restaura grafias originais superadas (ballet, Bull-dog, soutien), retraduz termos há muito aportuguesados (hot para quente) e traz de volta Madrid com d, São Francisco com San, Corunha como La Corunã, Atlético de Bilbau como Athletic de Bilbao. Num programa esportivo da televisão, fala-se de um cabalístico Red Star de Belgrado, nome em inglês de um time de futebol que há décadas chamamos de Estrela Vermelha.     

Nem purismo nem permissividade

Diante de tanto descaso, impõe-se uma cruzada contra a degradação da língua portuguesa. É hora de criarmos um movimento nacional de proteção e valorização do idioma. 
Na escola, na imprensa, nas instituições acadêmicas, no governo, na indústria e no comércio, no moderno setor de serviços, nas situações mais comuns, da faixa comercial estendida na rua ao livro da sumidade, da banca do ambulante à placa da loja, do folheto ao jornal, do aviso na conta de luz aos documentos oficiais, trabalhemos para que a língua portuguesa seja usada com toda a precisão e opulência. Que todos nos conscientizemos de que nosso idioma, apesar das regras por vezes tortuosas, é cheio de virtudes, belo em seu conjunto léxico, deslumbrante quando trançado por alguns dos melhores escritores do mundo que dele se valeram e se valem para criar uma literatura que já recebeu Prêmio Nobel, pela pena de José Saramago. O idioma dispõe de todos os recursos para nomear pessoas, lugares, coisas, concretudes e abstrações, manifestações da produção e do espírito, sendo desnecessário recorrer a palavras estranhas para denominar lojas, eventos, serviços, e mesmo que esta atitude deva ser respeitada, como indicador do arbítrio e da proteção das liberdades individuais numa sociedade democrática, tenhamos a clareza de que a língua é um bem a ser construído e respeitado coletivamente. 
É hora de superar o negativismo que arruína o idioma, como corrói o País, manifestada, no exemplo mais conhecido, no famoso poema de Olavo Bilac (“Última flor do Lácio, inculta e bela”) – homenagem incompleta, sofrida, envergonhada, tão cheia de restrições – “inculta”, “sepultura”, “obscura”, “rude”, “doloroso idioma” – que se confunde com insulto.
Para fazermos a defesa firme e pluralista da língua portuguesa, convém mediar entre o conservadorismo dos puristas e a permissividade dos anarquistas. A língua é feita pelo povo, que, ao longo do tempo, se tem os instrumentos e a influência, sabe protegê-la tanto da incolumidade quanto da descaracterização. Para tanto, é preciso que seja observado, ouvido e levado em conta, em vez de excluído de decisões unilaterais e de um sistema de ensino que resultam autoritários e elitistas “Existe, ainda, um motivo invisível para o estado trágico em que se encontra o português no Brasil: a má intenção. Uma grande parcela da população é mantida na ignorância, com o propósito de distanciá-la da sintaxe dominante. E é na sintaxe dominante que são redigidos os contratos e as leis, um exemplo cabal de que língua é poder. Sem ter acesso a ela, o povo é facilmente manobrado.” Pasquale Cipro Neto, entrevista à revista Veja.
“Quatrocentos anos de abandono, sem assistência social de qualquer natureza, fechados no isolamento de suas grotas e de sua ignorância, foram tempo suficiente para que os matutos constituíssem o seu linguajar, com características e uma gramática consuetudinária a que todos obedecem”. Mário Marroquim, A Língua do Nordeste.. A prova da sabedoria dos usuários da língua viceja na terminologia de outro bem cultural que nos é particularmente caro, o futebol. Ao entrar no Brasil pelas pernas de um brasileiro filho de ingleses – Charles Miller – o jogo de bola trouxe, como era natural em 1894, um vocabulário estranho sem correspondência no português. Era o football, match praticado num ground, por goalkeeper, back, half, centre-forward, dirigido por um referee, com jogadas de dribble, corner, penalty, foul, off-side. Só jogava quem falava. Mas, ao contrário da apatia atual, houve debates inflamados.
Os puristas se rebelaram. Quiseram chamar o jogo de balípodo, do grego bállein, arremessar (o poeta Fernando Pessoa sugeriu bolapé; há até hoje quem diga ludopédio...). Criaram-se designações polêmicas que umas pegaram outras não. O mínimo que fizemos de bom foi aportuguesar termos  como
drible, craque,
 A droga, também importada, trouxe de volta a forma crack, como se em português, tal como no inglês, uma palavra não pudesse ter várias acepções. Como substantivo, o aportuguesado craque tem no Brasil três significados, inclusive o de cavalo vencedor.  pênalti, córner, falta, impedimento, zagueiro, gol – embora, neste último caso, nos recusemos terminantemente a aplicar o plural correto: goles ou gois. 
Semeamos brasileirismos: 
arqueiro, bandeirinha, barrar, banheira, barreira, boleiro, carrinho, cartola, cera, escanteio, frango, frangueiro, futebolista, gandula, goleada, goleador, golear, goleiro, lateral, lençol, meia-cancha, meia-direita, meia-esquerda, passe, peixinho, pelada, ponta, ponteiro, racha, sobrepasso, sola, tiro de canto, torcedor, torcida, trivela, zona do agrião.
Forjamos ou consagramos outros sinônimos e expressões saborosas: 
bicicleta, bicuda, defesa, defensor, ataque, atacante, linha (lateral, de ataque, de fundo), Sua Senhoria, homem de preto, ala, baba, avião, chagão, penalidade máxima, gol de placa, meia-lua, perna-de-pau.
 Esta exuberância vocabular não impediu a volta de termos ingleses ao futebol, tal como play-off, substituto da velha e boa melhor de três, e doping, nada mais que dopagem. 
Enfim, a língua portuguesa e o futebol inglês aqui se entrelaçaram e atingiram sua expressão máxima em inventividade, cadência e ritmo. Do futebol, cada um de nós cuida com paixão de purista de arquibancada. Para a defesa da língua, é hora de formarmos outra seleção verde-amarela, com 164 milhões de técnicos, ou, para usar um novo brasileirismo, cunhado pelos jogadores de futebol, professores. 
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