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• Por dentro

Trabalhando com outra língua
Rapidez, conhecimento e sensibilidade são indispensáveis para trabalhar com taquigrafia, a língua de quem lê até os gestos
Fabíola Farage

Boa memória, conhecimento geral, domínio
da língua portuguesa, muita agilidade motora,
raciocínio e uma boa dose de persistência são
ingredientes indispensáveis para ser um bom
taquígrafo. Principalmente persistência, segun-
do os próprios profissionais. "Já vi muita gente
que quis ser taquígrafoenão conseguiu. Vigente
que gostaria de ser taquígrafo parlamentar e
também não conseguiu", observa Fernando
Augusto Monstans Coelho, taquígrafo da As-
sembléia há 25 anos.

A persistência é, sem dúvida, a campeã
entre as qualidades apontadas como essenciais a
um bom taquígrafo. Elizabeth Maria Lages
Murta, desde 1976 na profissão, ressalta que,
quando alguém começa a aprender taquigrafia,
é quase como se estivesse assimilando uma
outra língua. "A pessoa aprende outros simbo-
los para representaras palavras quejá conhece",
comenta. Em todos os métodos, o registro é
fonético, e a habilidade em "desenhar" os simbo-
los vem apenas com a prática.

O trabalho de taquigrafia não é e nem
pode ser mecânico. Para Eliane Vieira Ribeiro,
gerente da área de Taquigrafia, o trabalho é

sempre um "renovar" e nada tem de repe-
titivo. Na tradução da linguagem oral
para a escrita, muitas vezes o próprio
taquígrafo tem que "consertar" o discurso
do orador. Sim, porque, ao falar, quase
sempre, as pessoas não têm a preocupa-
ção de ordenar gramaticalmente as frases.
E é aí que entram mais qualidades: o

• conhecimento profundo da lingua portu-
guesa e a sensibilidade.

Aliados atudo isso, estão oconhe-
cimento geral e a memória. A atividade

exige do profissional um conhecimento amplo.
Afinal, são vários os assuntos tratados nas
reuniões. Fernando, por exemplo, teve a inicia-
tiva de fazer três cursos superiores. Ele é forma-

do em Ciências Econômicas, Contábeis e Admi-
nistração de Empresas. "Quando comecei, en-
contrei dificuldades porque só tinha o curso
secundário. Era difi cil captar discursos de certos
oradores, como o ex-deputado Ibrahim Abi-
Ackel, comenta. Elizabeth concorda que as pes-
soas que, como ela, não têm curso superior, são
obrigadas a um esforço muito maior para fica-
rem atualizadas. "Eu leio muito, estudo História
Geral, acompanho jornais e televisão", observa.

Todo o avanço da tecnologia não parece
ameaçar o trabalho do taquígrafo. Márcia, por
exemplo, comenta que, quando começou a tra-
balhar, diziam que era uma atividade em extin-
ção. Ao menos, por enquanto, pode-se dizer que
as inovações - nem tão grandes assim - ficam por
conta do uso do gravador, na captação, e do

computador. NaAssembléia, até 1987, ograva-
dor era expressamente proibido nas atividades
do Plenário. Hoje, ele é considerado uma ajuda,
porque possibilita que os profissionais ouçam
mais de uma vez as palavras dificeis de entender.
Mas, apesar dos novos recursos tecnológicos,
nada vai substituir a presença humana. "As
vezes, o orador usa a expressão facial, os gestos,
para dizer o que quer. E esses dados são essen-
ciaisparaatradução", observaEliz.abeth. Como
para eles está bem claro que a tecnologia não
substitui o seu trabalho, a polêmica ressurge
com o projeto de transferir a tarefa de digitação
para os próprios taquígrafos, prevista para até o
fim do ano. Para alguns, isso significa duplica-
ção de trabalho - o que pode atrasar e prejudicar
o trabalho de tradução.

Pressão de tempo para cobrir, ditar e corrigir

Fernando: três
cursos superiores e
muita leitura para
ser um bom
taquígrafo

O Departamento de Taquigrafia e Publi-
cação conta com 14 taquígrafos no período
da manhã e 14, à tarde. Além do registro das
reuniões do Plenário, a Taquigrafia também
acompanha as Comissões e todos os Seminá-

rios ou Encontros
realizados na
Casa. Apenas as
reuniões decomis-
sões são registra-
das em fita casse-
te para, posterior-
mente, serem ta-
quigrafadas, se-
guindo as indica-
ções feitas por um
roteirista, que

acompanha as reuniões e anota o nome dos
oradores.O taquígrafo tem que estar disponí-
vel para trabalhar em todos os períodos - de
manhã, à tarde e à noite - porque sua atividade

está diretamente ligada ao processo legislativo
No Plenário em outras ocasiões, os

profissionais se revezam em uma escala de
cinco minutos.  Mas, quem pensa que o traba-
lho do taquígrafo se resume aos cinco minutos
de Plenário, está muito enganado. "São cinco
minutos de um trabalho estressante, que não
termina quando saímos do Plenário", aponta
Elizabeth. Após captar a fala dos oradores, o
taquígrafo vai para o Departamento e, en-
quanto "traduz" suas anotações, dita a um
digitador o texto, acompanha e, quando é
possível, faz uma revisão.

A pressão do tempo é constante, já que
o texto tem que ficar pronto no mesmo dia. Os
discursos feitos em Plenário são, normalmen-
te, revisados pelos oradores, que podem fazer
modificações no texto que, depois, é publica-
do no Diário Oficial. Mas o primeiro registro
fica arquivado no departamento.

Segundo Márcia Píramo Coelho Ma-

chado, taquígrafa há 20 anos e desde 1984 na
Casa, os cinco minutos equivalem a 600
palavras que devem ser traduzidas em 45 ou
50 minutos. Um taquígrafo só pode parar de
anotar quando aquele que for substituí-lo já
estiver escrevendo. E quando chega a hora do
taquígrafo voltar ao Plenário, o primeiro texto
já deve estar pronto. O toque final é "casar" o
texto onde um parou de anotar, e o outro
começou.

Embora seja estabelecida uma jornada
mínima diária, não há limite de encerramento
do trabalho. Os taquígrafos ficam o tempo
necessário para cobrir todos os eventos reali-
zados na Casa, sejam as reuniões do Plenário,
congressos ou seminários. O trabalho é, mui-
tas vezes, cansativo e desgastante, como no
caso do último seminário sobre Habitação,
realizado no início de setembro. "Trabalhei
todos os dias e pesou um pouco", observa
Márcia Machado.


