
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



"veja bem...") sempre que leva
da a tomar a palavra, romper o si
lêncio, dar sequência a um racio
cínio, arrematar uma frase escrita 
ou um pensamento pronunciado 
num discurso. 

Repetição adequada 
Palavras e expressões são, en

tão, petrificadas na linguagem de 
quem as usa a esmo. A recorrên
cia crônica a clichês, dizem os es
pecialistas, seria provocada pela 
dificuldade de o usuário do idio
ma construir conexões , estabe
lecer adequada passagem entre 
um raciocínio e outro, uma fra
se e outra. 

N e m toda marcação repet i t i 
va, claro, é vício. Há expressões 
recorrentes, sem significado apa-

rente numa frase, que servem an
tes para destacar partes do discur
so ou reforçar um sentido. A l g u 
mas são até desejadas no meio em 
que ocorrem. 

Ao celular, por exemplo, a re
petição de termos por vezes che
ga a ser bem-vinda: o interlocutor 
responde, do outro lado da l inha , 
por meio de "sei" ou "aham" re
petidos, sem que isso tenha a f u n 
ção de expressar algo relacionado 
à mensagem. 

A pessoa não diz com essas re
petições que concorda ou está fami
liarizada com a informação dita pe
lo interlocutor, apenas sinaliza que 
continua em linha. 

A repetição é, aqui, uma neces
sidade no meio de comunicação es
colhido par a a conversa. 
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Em Como Vencer um Debate sem Pre
cisar ter Razão (Topbooks, 1997: 146), o 
filósofo Arthur Schopenhauer enumera 38 
estratagemas retóricos. Um deles, a falsa 
proclamação de vitória, tem sido usado de 
forma viciante na política brasileira. 

Schopenhauer descreve o interlocutor 
que trata como prova aquilo que não é. 
Ante a contrariedade de um resultado 
adverso ou de respostas inadequadas à 
conclusão que tinha em mente, a pessoa 
proclama como triunfalmente demons
trada a conclusão pretendida, contra 
todas as evidências. O prefeito de São 
Paulo Gilberto Kassab tem aperfeiçoado 
o uso crônico da proclamação de vitória 
mesmo quando não há. Seu auge foi em 
janeiro, quando da implosão de um prédio 

que ruiu só em parte, próximo à favela 
do Moinho, no centro. 0 prefeito repetia 
que a operação foi um sucesso, pois o 
objetivo teria sido liberar trânsito e não 
derrubar o prédio, e quem considerava 
que a implosão fracassou deveria voltar 
aos bancos escolares. 

0 linguista Sírio Possenti, colunista 
de L í n g u a , disse na ocasião que o caso 
é exemplar para teorias pragmáticas: não 
se fala do tema porque não quer ou não 
pode; se não pode, é porque a resposta 
compromete. Kassab, diz Possenti, parece 
falar de um lugar vazio, indiferente aos 
fatos. Mas não seria caso isolado no país: 
o deputado federal Paulo Maluf fez fama 
ao emitir proclamações de vitória para 
desviar-se de perguntas inconvenientes. 
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Fora de contextos fáticos como o 
dos celulares, como nem sempre são 
percebidas como defeito de comuni
cação, a expressão e a linha de racio
cínio viciadas podem ser, "tipo assim", 
até desejadas pelo interlocutor. 

Há neuróticos da l inguagem 
que tornaram correntes palavras 
e construções-muletas, como as 
do gerundismo, e revestimentos 
retóricos que viraram chagas pro
fissionais, como o preciosismo vo
cabular do universo jurídico (ver 
quadros nas páginas anteriores). 

Generalização 
Há meios de comunicação, polí

ticos e empresários que contam com 
a boa receptividade a recorrências 
ideológicas e mesmices recauchu
tadas de linguagem, mesmo quando 
tais usos patológicos levam a erro de 
uso ou interpretação de sentenças e 
sintagmas: como os eleitores de um 
Odorico Paraguaçu - clássico per
sonagem de Dias Gomes em O Bem 
Amado - queremos o feitiço de seus 
"prafrentemente" e "maquiavelen-
to", ditos a toda hora, e o circunló
quio de seu raciocínio. 

Já houve época que os estudio
sos do ramo viam qualquer frequên
cia fora do padrão linguístico como 
um vício. Felizmente, muito do que 
se considerava vício caducou como 
tal . Mas o conceito abriu tentácu
los, ampliou repertório, ganhou no
vas roupagens e peso nos discursos 
orais e escritos da atualidade. 

Os vícios de linguagem descri
tos e exemplificados nestas páginas 
não são os únicos, nem necessaria
mente mais novos, mas os que pare
cem contaminar os discursos recen
tes na comunicação brasileira, com 
uma ensurdecedora, e por isso mes
mo desagradável, frequência. 

(Colaboraram Edgard Murano 
e Josué Machado) 

0 Supremo Tribunal Federal mante
ve o poder de investigação do Conselho 
Nacional de Justiça no mês passado. A 
decisão, que garante a atuação de um 
órgão que tem exposto as mazelas do 
judiciário brasileiro, vem na esteira de 
uma série de denúncias envolvendo a 
Magistratura. As acusações se avolu
mam, de decisões suspeitas a anulações 
de processos contra endinheirados, de 
pagamentos e movimentações bancá
rias duvidosos a denúncias de nepotis-
mos e hipervalorização de salários. 

Um antigo inimigo da Justiça tem 
se somado a essa "proemial delatória" 
(denúncia), à lentidão nas sentenças 
e à estrutura arcaica dos tribunais. É 
o preciosismo, o uso de um português 
arrevesado, palavrório de raciocínios 
labirínticos e expressões pedantes. 

CORREÇÃO DE ROTA 
Preciosismo é a afetação, no re

quinte excessivo do fraseado, no uso 
de palavras incomuns, perífrases. Não 
é exclusividade do mundo do Direito, 
mas costuma aparecer em peças 
jurídicas às vezes involuntariamente 
engraçadas (quadro á direita). 

A adoção de uma linguagem mais 
coloquial pelos profissionais da advo
cacia tem sido dada em relação direta 
com a qualidade da produção do Direito 
e a velocidade no atendimento à po
pulação. Um vocabulário mais simples, 
direto e objetivo pode aproximar a 
sociedade da Justiça. 

JARGÃO 
Toda atividade tem seu jargão. 0 que 

é nocivo é o uso crônico de palavras ou 
expressões rebuscadas quando há outras 
que dizem o mesmo. Se a linguagem técnica 
tem de ser exata, não pode ser ambígua 
nem conotativa. Mas vocábulos rebuscados 
podem ser substituídos por palavras mais 
simples, sem prejuízo do significado. 

Os defensores do juridiquês acredi
tam que simplificar a linguagem é uma 
falsa questão, pois quem mantém rela
ções com a Justiça é o advogado, não seu 
cliente. Com isso, o jargão se radicaliza, 
até por necessidade de legitimação. 

Atacar o preciosismo é, portanto, um 
modo de atacar a disfunção básica do 
sistema, do mesmo modo que medidas 
como a manutenção do poder de inves
tigação do CNJ. 
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Para os gregos, "bárbaros" eram 
os estrangeiros, toda cultura que des
prezavam. Por isso, também "barbaris
mo" se refere à pronúncia e à grafia 
erradas (ao modo de estrangeiros que 
se adaptam ao idioma alheio). A tra
dição gramatical aponta o barbarismo 
como resultante de troca ou omissão 
de fonemas ou letras, flexão de pa
lavra invariável, falta de flexão para 
concordância, uso de infinitivo por 
futuro do subjuntivo ou palavra com 
significado impróprio ao contexto. 

Os acusadores de plantão costu
mam ser tão vigilantes na denúncia 
de barbarismos que provocam outra 
chaga viciante: a correção indevida. 
Alguns chamam de hipercorreção esse 
hábito de corrigir o que se considera 
erro mesmo quando não há. 0 de

putado estadual Túlio 
Isaac (PSDB-GO) fez 
da hipercorreção um 
deboche. Na assem
bleia legislativa de 13 
de janeiro, quis dar 
um pito nos membros 
do Sintego (Sindicato 
dos Trabalhadores em 
Educação de Goiás). 

- Quando ponho em dúvida algumas 
pessoas do Sintego é porque são educadores, 
têm de ter educação. Da última vez que o 
Sintego esteve aqui, tinha um rapaz cabe
ludo, não sei se era homem ou mulher, que 
estava com um papel escrito "exigimos" com 
g. Ou seja, já começa errado, é complicado... 
-discursou o parlamentar. 

"Exigir", na 1a pessoa do plural no 
presente do indicativo, é sim grafado com 

g. O vídeo com o deputado fazendo 
barbarismo com uma acusação de bar
barismo foi visto meio milhão de vezes 
no YouTube, em quinze dias. 

O caso mostrou que a hipercorreção 
é uma atitude viciosa. Formas consagra
das passaram a ser questionadas por 
conta dessa preocupação, como "risco 
de vida", que há anos tem sofrido 
infundada resistência na mídia. 
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 7, n. 77, p. 42-48, mar. 2012.




