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de Pessoal e professor de português, a "nonrnacul.

ta" nada mais é que o dialeto praticado pelos grupos

sociais de prestígio, pelas elites, de onde retira sua

elevada cotação. Assim sendo, para ele, as pessoas

tendem a estranhar e tachar de enro tudo aquilo que

não se afina com astradições lingüísticas do grupo a

que pertencem. Isso explica também porque os er.

ros recebem tratamento desigual, sendo conside.

rados mais ou menos graves em função de quem

os tenha cometido.

"O errar, no sentido de mover-se a esmo, é
inerente a todo sistema lingüístico. Não há língua

que permaneça indefinidamente igual a si própria.

O que é eficaz tende a ser incorporado, enquanto

o que não produz resultados tende a ser descar-

tado", diz Celso.

texto, segundo ela, tem especificidades e caracte-

rísticas que precisam ser preservadas, como a ge-

neralidade, temporalidade e imperatividade, além

da clareza, objetividade, coerência e correção.

Letícia acredita que uma boa relação com a lín-

gua portuguesa depende de alguns fatores, como a

leitura de bons autores, ouvir quem fale bem e de

um cuidado com a propaganda, para que enros cras-

sos não continuem a ser disseminados e não se

perca com isso o elemento da nacionalidade. Lem-

brando o velho Chacrinha, Letícia ressalta: "Quem

não se comunica se trumbica. Por isso, comuni-

quem-se, tendo um cuidado com a preservação da

nossa língua, mas se comunicando sempre".

Celso Fraga: erros recebem
tratamento desigual

A nossa língua pátria
( ~)

língua portuguesa é um idioma complexo,

com suas normas e regras "politicamente

co nretas" . Há quem fale que, atropeladas essas nor-

mas, um enro toma-se desagradável ou até inadmis-

sível. Na opinião de Celso Fraga, servidor da k-ea

Técnica legislativa tem características próprias
aria Letícia Albuquerque, da Escola do Le-

gislativo, concorda que a língua está em

constante evolução. "Caso contrário, estaríamos fa-

lando lati:" até hoje", comenta. Ela acredita, ainda,

que o erro lingüístico, quando caracterizado pela

não-intenção, é admissível. Para Letícia, os erros

em faixas, cartazes, propagandas ou em meios de

comunicação como jomais ou revistas fazem com

que as pessoas percam o apuro natural do ouvido

ou da visão e passem a introjetar esses erros e a

usá-los, sem consciência.

Redação legislativa - No caso da técnica de

redação legislativa, LetíciaAlbuquerque adverte que

é necessário fazer um bom curso. Esse tipo de
Maria Letícia: redação legislativa

tem características próprias

parce

Não existe um manual de como
se escrever bem. Existem, sim,
manuais que ensinam, dão dicas
de como não "ferir" a língua. Esse
cuidado deve ser uma
preocupação constante, já que o
domínio da língua portuguesa é
fator importante para um bom
desenvolvimento pessoal e
profissional. Professores
esclarecem que estudo, prática de
leitura e uma fala simples, sem
uso de clichês, também
contnouem para se conseguir
afinidades com a língua
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