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Introdução
                                               

H

á alguns anos, uma revista patrocinou um concurso para o comentário com a maior probabilidade de acabar com uma conversa. O
ganhador? Eu ensino gramática inglesa. É só dizer essa frase em uma festa e todo mundo perto de você vai ficar calado ou começar a falar whom.
Por que gramática faz todo mundo ficar nervoso? Como professora de
inglês, eu tenho que carregar parte da culpa. Alguns de nós fazemos
grandes trabalhos de gramática em nossas salas de aula, treinando as
categorias gramaticais, orações e os substantivos verbais, até que nossos alunos supliquem por piedade.
Quando eu estava no primário – que era chamado “escola de gramática”,
por razões muito boas – eu tinha que esquematizar orações. É de admirar
que eu, de algum modo, aprendi a me comunicar até o final das aulas.
Felizmente, você não tem que aprender todos aqueles termos técnicos
de gramática inglesa e também não tem que esquematizar orações para
falar e escrever inglês corretamente. Neste livro, mostro os truques da
profissão, as estratégias que ajudam você a fazer a escolha certa quando estiver enfrentando alguns dilemas gramaticais como a escolha entre I e me, had gone e went, e assim por diante. Eu esclareço o que você
deve fazer e também te conto porque uma determinada palavra está
correta ou incorreta. Você não vai ter que aprender de cor uma lista de
regras sem sentido (bem, talvez algumas do capítulo de pontuação!)
porque quando compreender a razão para uma determinada escolha,
vai conseguir a palavra correta automaticamente.

Sobre Este Livro
Neste livro, eu me concentro no que os professores de inglês chamam
de erros comuns. Eu digo a você as partes da oração, mas faço isso
de forma lógica, cotidiano, não em terminologia obscura. Não precisa ler este livro em sequência, embora possa, e você não tem que ler
por inteiro é só folhear o índice e procurar assuntos que você, muitas
vezes, tem dúvidas. Por exemplo, se você sabe que tem dificuldades
nos verbos, verifique os Capítulos 2 e 3 para o essencial. Os Capítulos
11 e 18 mostram como escolher o verbo correto em uma variedade de
situações e o Capítulo 22 dá o equivalente a um doutorado em verbologia. Você decide o quanto quer aprender.
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Como Usar Este Livro
Cada capítulo apresenta algumas ideias básicas e mostra como escolher a oração correta quando encarar duas ou três alternativas. Quando
definimos um termo – verbos de ligação, por exemplo – é mostrada uma
situação prática, na qual identificar um verbo de ligação ajudará a escolher o pronome certo. Os exemplos dos textos serão centralizados para
que você possa encontrá-los facilmente. Um bom modo de determinar o
que precisa ou não ler é verificar os testes que estão espalhados pelos
capítulos. Se você acertar a resposta, não precisará ler todo o capítulo.
Se você ficar confuso, no entanto, retroceda e leia o capítulo inteiro.
Além disso, fique alerta aos ícones com a figura de um Diabinho. Eles
identificam as pequenas coisas – a diferença entre duas palavras parecidas, palavras geralmente mal empregadas, e assim por diante – que
pode ser que prejudiquem sua escrita.

Só de Passagem
Ao longo deste livro, você verá alguns itens marcados com o ícone
“Faixa Preta”. Nenhum ser humano na história do mundo precisou
saber esses termos para falar e escrever inglês direito. Na verdade, eu
recomendo que deixe isso para lá e vá andar de skate. Para aqueles que
de fato gostam de terminologia obscura com a finalidade de, digamos,
esvaziar a sala, os ícones Faixa Preta definem tais emocionantes termos
gramaticais como subjective complement e participial phrase. Todos
os outros, não temam: Esses termos estão claramente classificados e
completamente omitíveis. Procure os ícones Faixa Preta e evite esses
parágrafos.

Penso que...
Escrevi a “Gramática Inglesa Para Leigos” com uma pessoa específica
em mente. Eu suponho que você, o leitor, já fale inglês até certo ponto e
queira falar melhor. Eu também suponho que seja uma pessoa ocupada
com coisas melhores para fazer do que se preocupar com who e whom.
Você quer falar e escrever bem, mas não quer fazer um doutorado em
gramática inglesa. (Ato inteligente. Doutorados em inglês provavelmente aumentam seu salário menos que qualquer outra graduação, exceto,
talvez, doutorados em filosofia).
Este livro é para você se:
Você quer notas melhores;
Aspira a um emprego que pague melhor ou dê status;
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Quer que sua fala e escrita o apresentem como uma pessoa educada,
inteligente;
Quer uma boa nota no SATIIW, antigamente conhecido como o English
Achievement Test;
Quer que sua escrita e sua fala sejam claras e digam exatamente o
que você quer dizer;
Você quer refinar suas habilidades em inglês como segunda língua;
Ou simplesmente quer usar melhor a gramática.

Como Este Livro Está Organizado
Nas primeiras duas partes deste livro você encontra os fundamentos, o
mínimo para um inglês razoavelmente correto. A Parte III se volta para
o que os professores de inglês chamam de mecânica - não sobre as pessoas de macacão que trabalham com bombas de graxa, mas os detalhes
práticos de escrever: pontuação e letras maiúsculas. As partes IV e V
descrevem os pontos mais finos (certo, mais minuciosos) da gramática, os que separam pessoas normais de Gramáticos Oficiais. Se você
entender as informações desta parte, irá se divertir encontrando erros
no jornal diário.
A seguir, um guia mais específico para manusear a gramática inglesa
para leigos.

Parte 1: As Classes Gramaticais e os
Termos da Oração
Esta parte explica como distinguir entre os três tipos de inglês –
a gíria despreocupada da conversa de amigo-para-amigo;
a linguagem familiar ligeiramente mais correta;
e o inglês do “eu-estou-em-minhas-melhores-maneiras”.
Eu explico as partes de uma oração, sujeitos e verbos e mostro como os
reunir corretamente. Nesta parte, forneço também um guia da oração
completa, falando o que é gramaticalmente legal e o que não é. Também
defino objetos e complementos de verbo de ligação e mostro como usar
cada um de maneira eficaz.
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Parte II: Evitando Erros Comuns
Nesta parte, descrevo os membros restantes do Time da Gramática - as
outras classes gramaticais que podem formar ou arruinar sua escrita.
Mostro como transformar orações curtas e picadas em sentenças longas e mais fluentes sem precisar de uma visita da polícia da gramática.
Também explico os dois tipos de palavras descritivas e mostro como
o local de uma descrição pode alterar o significado de uma oração.
Preposições - a ruína de muitos falantes de inglês como segunda língua
- também estão nesta parte, além de algumas dicas de seu uso correto.
Finalmente, demonstro como evitar incompatibilidades entre palavras
singulares e plurais, sem dúvida o engano mais comum na fala e na escrita. A parte II também contém uma explicação de gênero de pronome.
Além disso, ler esta seção também pode ajudar a evitar o uso indiscriminado dos pronomes.

Parte III: Sem Oficina, Mas Cheio de
Mecânicos
Se você alguma vez se perguntou se precisa de uma vírgula ou já se perdeu entre aspas e ponto-e-vírgulas, a Parte III é para você. Nela, explico
todas as regras que governam o uso da pior invenção na história da
comunicação humana: o apóstrofo. Também mostro como citar fala ou
textos e onde colocar o sinal de pontuação mais comum, a vírgula. Por
fim, descrevo, em linhas gerais, os pormenores das letras maiúsculas:
quando você precisa delas, quando você não precisa e quando elas são
opcionais.

Parte IV: Os Pontos Mais Sutis da
Gramática
A Parte IV avança pouco a pouco na escala de exigência - não ao extremo da Gramática, mas pelo menos o suficiente. Nesta parte, falo sobre
a diferença entre pronomes pessoais, retos e oblíquos e pronomes possessivos. Também entro em detalhe sobre tempos verbais explicando
quais palavras usar em todos os tipos de situações. Mostro como distinguir entre as vozes ativa e passiva dos verbos e como usar cada tipo
corretamente. Exemplifico alguns erros comuns de estrutura da oração
e faço comparações - como formar e assegurar que suas comparações
são lógicas e completas. Finalmente, explico o paralelismo, termo utilizado por professores de inglês para equilíbrio e ordem na oração.
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Parte V: Regras Que Até O Professor De
Gramática Mais Experiente Não Sabia
Qualquer um que domine o material na Parte V, tem o direito de
manifestar muita impaciência. Esta parte cobre os modos dos verbos
(variando de mal-humorado a apenas claramente nervoso) e explica
como evitar erros extremamente negativos. A Parte V também dá a
última palavra em pronomes, essas pequenas classes gramaticais que
fazem da vida de todo o mundo um inferno. A temida seção who/whom
está nesta parte, assim como a explicação para todos os tipos de erros
de referência de pronome. Explico orações subordinadas e verbais,
que não são exatamente uma dica quente, mas um modo de trazer mais
variedade e interesse à sua escrita. Você encontra também fatos concretos nas regras de pontuação mais obscuras.

Parte VI: A Parte dos Dez
A Parte VI é a “Parte dos Dez”, que oferece algumas dicas rápidas para
uma gramática melhor. Aqui mostro dez modos para refinar suas habilidades de leitura. Também apresento um resumo rápido dos dez mais
(alguns os chamariam os dez menos) dos erros mais comuns junto com
suas correções. Finalmente, sugiro modos (além da Gramática Inglesa
Para Leigos) para melhorar seu ouvido para um inglês correto.

CUID

D

Ícones Usados Neste Livro
ICA

Sempre que você vir este ícone, encontrará estratégias úteis para entender a estrutura da oração ou para escolher a forma correta da palavra.

O
AD

Nem todo truque de gramática tem uma armadilha embutida, mas
alguns têm. Este ícone explica como evitar enganos comuns quando se
desvenda uma oração.
Você acredita que sabe encontrar o sujeito em uma oração ou identificar um pronome? Faça os testes localizados ao longo deste livro para
descobrir o que sabe e o que pode querer aprender.
Mantenha seu olho longe destes pequenos diabos; eles mostram a diferença entre palavras facilmente confundidas e como fazer com que sua
oração diga o que você quer que ela diga.
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Aqui é onde eu fico um pouco técnica. Se você dominar esta informação, garanto que vai impressionar seu vizinho mais velho e aborrecer
todos os seus amigos.

De Lá para Cá, Daqui para Lá
Agora que você sabe o que é o que, e onde está, é hora de começar.
Antes de iniciar, porém, uma última palavra. Na verdade, três últimas
palavras: Confie em você. Você já sabe muito, se for um falante nativo,
se comunicou em inglês toda sua vida, inclusive os anos antes de por o
pé na escola e ver o primeiro livro de ensino.
Se o inglês é um idioma adquirido, provavelmente já aprendeu uma
boa quantidade de vocabulário e gramática, até mesmo se não sabe os
termos técnicos. Por exemplo, você já entende a diferença entre:
The dog bit Agnes.
e
Agnes bit the dog.
Você não precisa que eu fale qual oração põe o cachorro na casinha de
cachorro e qual oração põe Agnes em um quarto acolchoado. Assim,
crie coragem. Folheie o índice, faça alguns testes, mergulhe um dedo do
pé no Mar da Gramática. A água está boa.

Capítulo 1: Eu Já sei falar. Por que eu deveria estudar Gramática?

Parte I

As Classes
Gramaticais e os
Termos da Oração
A 5ª Onda

Por Rich Tennant

GRAMÁTICA DO ÁRBITRO
Este é um grande trabalho, Hogan!!
Personagens interessantes!
Enredo fascinante!! Um golpe de
mestre!! Uma coisa - sem pontos de
exclamação o bastante!!!
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Nesta parte...

T

ipo assim, comunicação, você entende?

Você pode fazer uma declaração assim sem trazer a polícia da
gramática à sua porta? Talvez. Leia o Capítulo 1 para ver uma discussão sobre linguagem formal e informal e um guia para quando
cada uma delas é apropriada. O resto desta parte do livro explica a
construção da oração.
O Capítulo 2 mostra como achar o verbo. O Capítulo 3 apresenta o
que você pode fazer com o verbo. O Capítulo 4 fornece um mapa para
o sujeito da oração e explica os fundamentos da concordância de
sujeitos e verbos corretamente. O Capítulo 5 é todo sobre conclusão
- por que a oração precisa de uma conclusão e como ter certeza que
a oração possui. No Capítulo 6, verifico o último bloco de uma oração
- o complemento.

Capítulo 1

Eu Já Sei Falar. Por que
Deveria Estudar Gramática?
                                               

Neste Capítulo
 Fazendo distinção entre inglês formal e informal
 Entendendo quando é necessário seguir as regras
 Decidindo quando a gíria é apropriada
 Usando corretores gramaticais do computador, com perfeição
                                               

V

ocê pode estar lendo este livro por várias razões. Talvez você esteja
na lanchonete, esperando impressionar um professor de inglês –
aquele que recentemente falou que entregando as quinze redações que
você está devendo aumentará sua nota para 0,1. Ou talvez você esteja
lendo este livro em um ônibus, esperando que tal perseguição escolar
convença o amor da sua vida de que você é uma pessoa séria e completamente merecedora de um namoro. (Ei, pode acontecer.) Ou você pode estar lendo este livro na sala de estar do escritório, supondo que seu chefe
vai ver e decidir que você quer melhorar e então merece uma promoção.
A razão mais provável para você estar lendo este livro, porém, é que
você quer aprender melhor a gramática. Neste capítulo eu mostro como
a definição de melhor a gramática muda de acordo com sua situação,
propósito e audiência. Também mostro os recursos que seu computador possui para ajudar a escrever inglês corretamente.

Vivendo Melhor com Melhor Gramática
A cortina sobe e você pisa no palco. Respira fundo e você está pronto. Ladies and gentlemen, it’s an honor to be speaking...to speak...to have spoken...
to you this evening. Você limpa a garganta e vai adiante. I offer my best
efforts to whomever...whoever the committee decides... will decide should
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receive the nomination. Você começa a suar, mas continua. Now if everyone
will rise to his...to their...to your feet, we’ll sing the national anthem.
Ofegante de puro pânico, você foge do palco e procura um livro de
gramática freneticamente.
Você já passou por uma situação dessa? Suas palavras se transformam
em biscoitos, dando voltas até que você se pergunta por que abriu sua
boca (ou seu programa de editor de textos do computador)? Nesse
caso, você tem muitas companhias. Quase todo o mundo em sua turma
ou escritório tem as mesmas preocupações.
Irritado em uma aula de inglês, você provavelmente pensou que a gramática só foi inventada para dar aos professores algo que testar. Mas na realidade a gramática - ou para ser mais precisa, lições de gramática formal
- existem para ajudar você a se expressar claramente. Sem um conhecimento completo, uma pequena linha de dúvida tecerá seu caminho por
sua fala e escrita. Parte de sua mente amarrará as palavras e outra parte
perguntará: Aquilo está correto? Inevitavelmente, as dúvidas aparecerão.
Você também deveria aprender gramática porque, justa ou injustamente, seu público ou seus leitores, o julgará pelas palavras que você usa
e o modo como as reúne. Dez minutos no cinema mostrarão a verdade
desta declaração. Escute a fala das pessoas na tela. Um personagem
sem instrução fala diferente de alguém com cinco diplomas na parede.
O diálogo reflete a realidade. As pessoas cultas seguem certas regras
quando elas falam e escrevem. Se você quiser se apresentar como uma
pessoa culta, será necessário seguir essas regras.

Decidindo Qual Gramática Aprender
Eu já posso ouvir as reclamações. Qual gramática? Você quer dizer que
há mais que uma? Sim, há vários tipos diferentes de gramática, incluindo a histórica (como a língua mudou através dos séculos) e a comparativa (comparando as línguas). Não se desespere; na Gramática Inglesa
Para Leigos®, eu lido com apenas dois - os únicos que devemos conhecer
para melhorar sua fala e escrita.
A gramática descritiva dá nomes às coisas - às classes gramaticais e aos
termos da oração. Quando você aprende gramática descritiva, entende o
que toda palavra é (sua classe gramatical) e o que toda palavra faz (sua
função na oração). Se você não tiver nenhum cuidado, poderá se empolgar rapidamente com a gramática descritiva, e acabará dizendo coisas
como “baloon” é o objeto do gerúndio, em uma oração no gerúndio, que
está agindo como o predicado nominativo do verbo de ligação “appear.”
Não tenha medo: Eu não sonharia em impor aquele nível de terminologia
a você. Porém, há uma razão importante para aprender alguns termos
de gramática - entender por que uma determinada palavra ou frase está
correta ou incorreta.

