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Eliane quer retomar o
estudo do inglês, que

segundo Eduardo é
uma língua  bem aceita

em qualquer país do
mundo, inclusive no

Japão

Aperfeiçoamento

domínio de uma língua 
5 .

Ninguém questiona a importância de se conhecer outro idioma como requisito pala capacitação profissional

Mana Teresa Ladeira

Quantas pessoas jánão experimentaram
a desagradável sensação de comprar um
equipamento importado cujo manual de ins-
truções vem todo em inglês, francês, alemão
e, no máximo, em espanhol, sem conseguir
ler? É por esse e muitos outros motivos que
vale a pena estudar um outro idioma e fugir
desse constrangimento.

Vale também pelo mercado que está aí
fora, requisitando os melhores e mais capa-
citados profissionais. Mais motivos ainda se
atentarmos para um outro conforto, embora
supérfulo: dispensar as legendas dos filmes
estrangeiros, quase sempre sem nexo, não é
mesmo?

Guten tag, cumprimenta o funcionário
do Departamento de Taquigrafia e Publica-
ção, Geraldo Clemente dos Santos, 52 anos,
que há 20 interessa-se pelo estudo de outros
idiomas. Como se não bastasse o diploma de
professor licenciado em francês e português
pela UFMG, Geraldo ainda se dedicou a
mais cinco. "Comecei ouvindo fitas e estu-
dando os radicais, os prefixos e sufixos das
palavras, através do processo filológico",
explica Geraldo, para quem a paciência foi
a companhia mais constante na empreitada
de falar e ever italiano, inglês, russo,
alemão e es.nhol. Para ele, uma das gran-
des vantagens de dominar outras línguas é
poder ler a versão original dos livros, sem
precisar d4orrer a traduções. Modesto,
adia a proeza de aprender o chinês e o
japonês, alegando "preguiça".

Já Solange
Maria Tavares
de Meio Cam-
pos, telefonis-
ta da Casa há
seis anos, la-
menta não ter
tido a oportu-
nidade de
aprender in-
glês. "Hoje em
diaémuitoim-
portante", ates-
ta ela, depois de
viver uma situ-
ação embara-

çosa. "Há dois anos recebemos uma ligação
internacional, direta de Nova Iorque, e só
conseguimos completar a chamada depois
que as telefonistas da Embratel, que em
geral sabem inglês, fizeram a tradução",
recorda.

A gerente de Relações Públicas do De-
partamento de Comunicação Social, Eliane
Bahmed Leite Enoch, queixa-se da falta de
tempo para retomar o curso de conversação
no Yásige, o que vem deixando seu inglês
"enferrujado". À frente de uma área que
lida constantemente com a recepção de em-
baixadores do mundo inteiro, saber inglês
só no é essencial porque é de praxe essas
autoridades virem a'panhadasde intér-
pretes. Tendo oportukiade, quer voltar a
estudar, pois acredita que através do inglês
os profissionais têm acesso a publicações e
pesquisas ainda não disponíveis em portu-
guês. "São novos hor ptes que se abrem",
comenta.

Nessa mesma linha, raciocina o coorde-
nador do Núcleo Específico da Escola do
Legislativo, Eduardo José Wense Dias, for-
mado em Letras e Biblioteconomia pela
UFMG. Por saber inglês, teve a chance de
fazer mestrado em Ciência da Informação
na Case Western Reserve University, nos
Estados Unidos. Conta ainda com o privilé-
gio de consultar a extensa bibliografia de
sua área em inglês, sem ter que esperar pelas
traduções. Eduardo tem também boas no-
ções de alemão, francês e até do russo, "não
é um bicho-de-sete-cabeças", brinca. De-
pois de viajar por boa parte do mundo,
Eduardo não tem a menor dúvida: em todos
eles, inclusive no Japão, o turista se vira
muito bem com o inglês.

Nem sempre o inglês éo mais indicado
No final dejunho, Antônio Calhau, consultor

jurídico da Casa, vai passar um mês na França,
fazendo um curso de aperfeiçoamento da língua,
na famosa universidade da Sorbone. Ele explica
que optou pelo aprendizado da língua francesa,
porque toda a literatura jurídica e os principais
especialistas e notáveis da área encontram-se
disponíveis, principalmente, nesse idioma, além
do italiano e alemão.

O domínio do francês foi de fundamental
importância para o seu curso de mestrado, pois a
maioria de suas monografias puderam ser
fundamentadas no original de livros em língua
francesa sobre o tema de seus trabalhos. Calhau
observa que as traduções, algumas vezes, trazem
distorções e até "pecados", que prejudicam o

entendimento do que o autor pretende dizer.
Mas quando consulta os originais, ele adverte

que é preciso também tomar bastante cuidado para
não cair em traduções literais, palavra por palavra,
sob pena de incorrer nos mesmos erros das edições
brasileiras. "Se deixamos de considerar as
expressões idiomáticas, podemos comprometer o
sentido da frase" - explica.

Detendo bons conhecimentos tambémda língua
italiana, Calhau já está planejando, um curso de
especialização em Direito Administrativo, na
França ou na Itália, para um futuro próximo.
"Pretendo ainda retomaroestudoda língua inglesa,
embora essa não seja de fundamental importância
para a minha área especifica, mas hoje, é requisito
essencial para qualquer profissional". Calhau aperfeiçoa seu francês
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