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As armadilhas da linguagem
Para evitar erros, textos legais passam por quase dez revisões na Assembléia Legislativa

Raíssa diz que
texto técnico é
padronizado

PArRícrn DUARTE

O filólogo Antônio Houaiss, reco-
nhecidamente um homem de saber, foi
submetido, recentemente, pela revista Is-
toE, a um teste de Português com algu-

mas questões do
vestibular de
uma universi-
dade de São
Paulo. Houaiss
admitiu, depois
daprova, adifi-
culdade que en-
controu para
responder a al-
gumas questões
e não ficou sur-
preso quando
foi informado
que marcou a
alternativaerra-
da em muitas

•	delas. A língua
portuguesa é
mesmo repleta
dearmadilhase,

por isso, não chega a ser vergonha quan-
do paramos num ponto do texto, com
dúvidas sobre qual a forma de escrever
determinada palavra, como conjugar um

certo verbo ou, ainda, como aplicar a
regência de determinado substantivo. Ver-
gonha é não buscar esclarecer tais dúvi-
das, ainda que algumas delas apresentem
mais de uma alternativa correta.

Esses "espasmos lingüísticos"
são ainda mais freqüentes em quem tem,
por obrigação, que trabalhar um texto
rigorosamente dentro da versão culta da
língua, seguindo o padrão da gramática
oficial. E ocaso da maioria dos redatores
da Assembléia Legislativa. "O texto
jornalístico permite soluções menos rígi-
das - observa Raíssa Rosanna Mendes,
revisora da Gerência-Geral de Consulto-
ria e Pesquisa -, mas o texto com que
trabalhamos na Assembléia, das leis, dos
pareceres, precisa seguir um padrão que
sirva de referência para todo mundo,
inclusive para facilitar a sua tramitação
na Casa, pois esse texto sofre revisões em
várias etapas do seu percurso até a publi-
cação oficial".

Raíssa explica que isso não signifi-
ca que o revisor desconheça a riqueza da
língua ou a tendência natural da sua
evolução que, em qualquer cultura, bus-
ca incorporar soluções que reduzam as
expressões e facilitem a sua pronúncia.
"Só que temos de uniformizar, ter re-
gras de procedimento que possam ser
adotadas por todos em qualquer momen-

to". Mesmo com todo o rigor das quase
10 revisões por que passa um texto legal
- revisão de gramática, de estilo, das
normas legislativas, jurídicas, da forma
-, é comum ele permitir duas ou mais
interpretações depois da sua publicação.
"Enfim, revisão é trabalho sem fim,
que só aparece quando deixamos escapar
algum erro" - conforma-se Raíssa.

Para todos nós e para quem está
chegando, com a posse dos novos depu-
tados eleitos em 94,0 melhor é se preve-
nir, se não para eliminar, ao menos para
reduzir a incidência de erros. Antes de
sentar diante do terminal, tire da gaveta o
seu Manual de Redação e Revisão, um
intrumento produzido pela própria As-
sembléia, para responder às dúvidas mais
comuns dos redatores, e o velho "pai dos
burros". Raíssa sugere incluir nessa bi-
bliografia um dicionário de regência ver-
bal e nominal, pois é impossível decorar
todas as possibilidades da língua.

E, ainda assim, desconfie. A pala-
vra "socioeconômico" está assim
grafada no Vocabulário Ortográfico da
Língua Portuguesa, elaborado de acordo
com aLei n°5.765 de 1811217 1. Mas, no
Aurélio, está de forma diferente - "só-
cio-econômico" - e é comum encon-
trarmos a forma, errada, "sócioeconô-
mico".


