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NÃ£o se pode negar a influÃªncia da lÃ-ngua estrangeira, principalmente do inglÃªs, nos dias atuais. Basta dar uma olhada
Ã nossa volta para percebermos o uso abusivo de palavras alienÃ-genas.
NÃ£o se diz mais entrega em domicÃ-lio, mas delivery. Ã‰ mais chique e, segundo os publicitÃ¡rios, atinge direto o pÃºblico
alvo, pois quem nÃ£o souber o que Ã©â€š tambÃ©m nÃ£o tem poder aquisitivo para comprar o que se quer vender...
Diz-se hoje, com efeito, que quem dominar apenas uma lÃ-ngua estÃ¡Â fadado a receber o bilhete azul do desemprego
mais cedo!
Â Isso me faz lembrar de um caso interessante que ouvi contar sobre um chefe paternalista, figura encontradiÃ§a em
algumas empresas pÃºblicas brasileiras, num passado nÃ£o muito remoto. Anualmente, este nosso barnabÃ©â€š tinha como
encargo elaborar a avaliaÃ§Ã£o funcional de seus subordinados. Como uma boa parte era apadrinhada, o chefe
encontrou uma fÃ³rmula bastante eficaz de nÃ£o criar arestas polÃ-ticas que o expusessem numa primeira troca de
governo. Assim, as pessoas lotadas em sua seÃ§Ã£o eram sempre funcionÃ¡rios dedicados, exÃ-mios datilÃ³grafos, pais
extremados e maridos exemplares. Para os mais apadrinhados, acrescentava um toque especial: â€œfala fluentemente o
inglÃªsâ€•.
Houve um caso, todavia, que apÃ³s ter registrado o atributo lingÃ¼Ã-stico, o chefe vacilou. O funcionÃ¡rio nÃ£o havia
concluÃ-do sequer o curso primÃ¡rio e, por isso, entendeu de bom alvitre dar um cunho mais profissional aos seus
assentamentos. Interrompeu a datilografia, retirou os Ã³culos em meia-lua que corrigiam sua presbiopia e gritou, fitando
ao longe o indigitado servidor:
- AsdrÃºbal, vocÃª fala inglÃªs ?
-Â Oui, chefinho... - respondeu gentilmente o funcionÃ¡rio.
O chefe nÃ£o teve mais dÃºvidas. Recolocou os Ã³culos e concluiu, com convicÃ§Ã£o: â€œe francÃªs tambÃ©mâ€•.
Outro caso aconteceu comigo. Relembrei-me dele recentemente, quando vasculhava alfarrÃ¡bios na casa da minha
mÃ£e, em Porteirinha, e encontrei um velho livro de inglÃªs. A capa em estado precÃ¡rio, mas as pÃ¡ginas bem
conservadas. Na primeira, lÃ¡Â estavam a minha assinatura e a de quatro irmÃ£os mais velhos. Bons tempos em que os
livros didÃ¡ticos nÃ£o eram considerados produtos descartÃ¡veis apÃ³s o uso.
O acontecido parece mentira, mas dÃ¡Â bem a dimensÃ£o do pouco preparo de alguns professores para o ensino do
inglÃªs.
A professora era recÃ©m-formada normalista em um colÃ©gio de freiras em Montes Claros. Voltara Ã terra e recebeu como
encargo dar aulas de inglÃªs, para uma turma da primeira sÃ©rie ginasial, em substituiÃ§Ã£o ao professor titular, que
adoecera.

Primeiro dia, primeira liÃ§Ã£o do livro â€œSpoken Englishâ€•, de JoÃ£o Fonseca. A professora lÃ¡Â firme, apontando tudo que
havia dentro da sala de aula e perguntando: â€œWhat is this?â€•.Â NinguÃ©m respondia e ela, apontando um livro, ensinava,
alto e bom som: â€œIt is a bookâ€•. E assim ia, naquela repetitiva latomia: â€œIt is a penâ€•, â€œIt is a pencilâ€•...

Eu comecei a achar aquilo meio enfadonho e resolvi folhear o livro. Esqueci da aula e mergulhei naquele mundo de
palavras desconhecidas e de gravuras coloridas retratando paisagens e povos de culturas diferentes.Â Foi quando
encontrei uma preciosidade, que jÃ¡Â havia visto na letra da mÃºsica â€œHelpâ€•, dos â€œBeatlesâ€•: a palavra â€œsomebod
somebodyâ€•). Imediatamente, levantei o lÃ¡pis, em sinal de dÃºvida. Queria saber o significado daquela palavra que me
parecia fusÃ£o do verbo sumir com a espÃ©cie caprina que nos auxiliava a apanhar Ã¡gua no rio Mosquito. AlÃ©m disso,
fazia parte da mÃºsica que eu achava saber cantar. A professora, atenta, interrompeu a aula para ouvir a minha
pergunta. E a fiz lendo a palavra silabadamente, numa mistura de sotaque baiano com mineiro de dar gosto. Afinal,
estava no Norte de Minas. Foi assim que a sonoridade saiu mais parecendo uma ordem a um caprino:
Â Â Â Â - O que Ã© â€œso-me-bo-deâ€• ?
Ela logo quis saber em que pÃ¡gina se encontrava tal palavrÃ£o. Eu disse e ela abriu o livro onde eu indicara: pÃ¡gina 88.
Ficou em dÃºvida, mas vendo que havia a ilustraÃ§Ã£o de um menino escondido atrÃ¡s de um sofÃ¡, arriscou:
Â Â Â - Deve ser sofÃ¡Â ...
Â No dia seguinte, apÃ³s pesquisar, a jovem professora informou-me que â€œsomebobyâ€• significava â€œalguÃ©mâ€• e que
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pronÃºncia correta era â€œsambariâ€•. Depois, pediu-me, educada e reservadamente, para nÃ£o colocÃ¡-la, de novo, em
situaÃ§Ã£o tÃ£o embaraÃ§osa. Prometi.
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