
“PONTAPÉS” NA GRAMÁTICA 

 

Os portugueses, em especial as camadas mais jovens, estão a escrever e a falar cada vez com mais erros. 

A principal dificuldade reside na tão essencial conjugação dos verbos, domínio em que se cometem as maiores 

barbaridades. 

Expressões verbais como “dir-lhe-ei”, “far-lhe-ei” ou “trar-lhe-ei” caíram em desuso quase total. 

Por outro lado, passou a recorrer-se à expressão “a gente”, como “forma auxiliar” da conjugação verbal. 

Assim, diz-se: “a gente faz” ou “a gente vai”, em vez de “fazemos” ou “vamos”. 

Não tardará muito que apenas estejamos a utilizar os infinitos ou infinitivos, como única forma verbal. E dir-se-

á: “Agente ir passear”, em vez de “Nós vamos passear”. 

Existe um erro típico, em que grande parte das pessoas incorre: a inadequada utilização de “à” e de “há”. 

Daí que, com muita frequência, se encontre escrito: “Já não te via à muito tempo”, quando deveria ser: “Já 

não te via há muito tempo” ou “Vira há direita!”, em vez de ”Vira à direita!”. 

Para evitar este erro existe uma regra simples de fixar: sempre que se aplica o verbo “haver”, escreve-se com 

“h”; os demais casos são com “à”. 

Muitas pessoas desenvolvem a sigla “QI”, como “coeficiente de inteligência”, quando deveria ser “quociente 

de inteligência”, visto que, no âmbito da Matemática, o termo “coeficiente” designa o algarismo que indica o 

grau da potência de uma base numérica. 

Depois, são os intermináveis erros de ortografia e de acentuação. Destes últimos, servem de exemplo; 

“tênhamos”, “sêjamos” e “fáçamos” (acentuação esdrúxula), quando deveria dizer-se: “tenhamos”, “sejamos” 

e “façamos” (acentuação grave). 

Durante as reportagens dos incêndios recentes, um dos apresentadores da televisão referia-se à presença das 

principais figuras do Estado afirmando que se encontravam no local os mais altos “dignatários”, quando 

deveria ter dito “dignitários”. 

Isto sem falar no já clássico “climatérico”, em lugar de “climático”. 

A maneira, cada vez pior, como os portugueses falam e escrevem a sua Língua resulta da forma deficiente e 

desnecessariamente complicada, como o respectivo ensino se está a fazer nas escolas dos ensinos, básico e 

secundário. 

Como sempre, a culpa da má aprendizagem, seja do que for, é de quem ensina e não de quem ignora e quer 

aprender. 
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