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Notas relativas ao vernáculo 

 
                                                 Arthur Virmond de Lacerda Neto. 

                                                                                                                     24.IV.2018; 15.VIII.2018; 13.XII.2018. 

 

 

PARA APRENDER A BEM ESCREVER. 

Para aprender a bem redigir, com espontaneidade e fluência, leia constantemente: principie com 

Machado de Assis (inteiro), Aloísio de Azevedo (inteiro) e Bobbio (nos seus livros em geral, sem 

preferir os jurídicos: a este, leia por derradeiro, se lhe interessarem).  

Bobbio é modelar na perfeição lógica com que expunha e na concatenação e desenvolvimento das 

idéias; Machado e Aloísio são modelares no uso do idioma, com escorreição.  

  Em Machado, nenhuma palavra escasseia nem sobeja; todas cumprem papel no texto, o que é 

especialmente valioso como contraponto à prolixidade verbosa de muitos juristas: não há pior do que 

imitar o estilo jurídico, dos juristas brasileiros das últimas décadas, verboso, prolixo, rebuscado. 

(Quando me reparam que o meu estilo oral ou escrito é rebuscado, convenço-me de que o objetor 

desconhece o que seja rebuscado.). 

  Acrescente vocabulário; consulte o dicionário. Evite traduções brasileiras dos últimos 40 anos; 

opte pelas portuguesas (não se me cuida de complexo de inferioridade nem de "lusismo", porém de 

reconhecer o fato, inegável, de que as versões patrícias das últimas décadas negligenciam recursos do 

idioma, pontuam mal, empregam coloquialismos, omitem preposições, a mesóclise, os pronomes 

contraídos - nivelam por baixo, com exceções.). 

  A mesóclise é recurso belo e usável na escrita e também na fala. Nada de preconceitos contra ela: 

eles verbalizam a mediocridade e o achatamento do idioma. 

  Os pronomes contraídos são utilíssimos e poupam palavras; permitem dizer mais, com menos. 

Por exemplo: vender-lho-ei; dou-to; empreste-ma, aproxime-ma. Isto existe e se a escola não o ensina, 

falha; professor segundo quem "isto já não se usa; isto é só em Portugal" é professor desorientado e 

desorientador, que fomenta a ignorância. 

  Evite sempre e pratique nunca o vício da duplicação: é vezo de escrevinhadores prolixos, que 

confundem o leitor.  

  Português não é difícil: é fácil e permite-nos que nos expressemos com acurácia e exatidão, mais 

do que o pobre idioma inglês que, ele sim, é fácil, à custa de ser carente dos recursos do português. 

  Frases curtas e muito curtas constituem mau estilo: obrigam a leitura a repetidas interrupções e 

dificultam o encadeamento do pensamento. Alguns as recomendam, sem fundamento na utilidade nem 

na clareza; o de praticá-las é conselho inepto. 

  Há que saber concatenar o raciocínio, efeito para o qual é mais importante bem pontuar do que 

minorar as frases: a vírgula e o ponto e vírgula permitem separar os elementos da oração; os dois 

pontos permitem introduzir nova idéia, com continuidade em relação ao conteúdo anterior da frase. 

 

 

EVITE FRASES CURTAS. 

  Alguns escritores (jurídicos e não só) usam frases curtas. Muito curtas. Bastante. Com um verbo 

e sujeito cada. Estão mal orientados. Sem noção de estilo. Escrevem mal. Coordenam. Não 

subordinam. Interrompe-se a leitura. A cada momento. Estilo infantil. Coisa de "produtores de texto". 

Suponho. Só pode ser. É mania. Vício. Fealdade. Já vi vários assim. Preconizam-nas. Como se fossem 

virtuosas. Não o são. Ao contrário. Há que saber usá-las. Quando for o caso. E se. Não sempre. Por 

exceção. 

  Para redigir períodos longos, basta partir de idéia central e esmiuçá-la em sub-idéias ou de 

premissa, deduzir-lhe os corolários - sub-idéias e corolários vão na seqüência da idéia-mãe ou das 

premissas, separados por vírgulas, pontos e vírgulas, dois pontos, conjunções, pronomes (mas, 
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contudo, bem assim, ao passo que, ou seja, simultaneamente, a despeito de que, por outro lado são 

expressões que servem de transição.). 

 

 A vírgula serve para separar idéias ou elementos da frase entre os quais há proximidade; o ponto 

e vírgula separa os que têm, entre si, menos proximidade; o ponto separa as que têm ainda menos 

proximidade. Os parágrafos agrupam idéias. Os dois pontos introduzem informação na mesma frase.  

 É mais importante saber concatenar as idéias e distribuir o conteúdo por meio da vírgula, do 

ponto e vírgula, dos dois pontos, do ponto final e dos parágrafos, do que empregar, sistematicamente, 

frases curtas, que sujeitam o leitor a contínuas interrupções na leitura e que fragmentam o discurso 

mais do que seria desejável para se lhe manter a continuidade. Também pode ser a manifestação da 

incapacidade do autor, de concatenar as idéias e de expô-las em grupos constituídos por frases que não 

sejam necessariamente curtas: pode ser manifestação da limitação lógica e da inferioridade estética do 

autor. 

  Sugiro-lhe a leitura atenta das Metamorfoses, de Ovídio, da editora 34, em tradução de Luis 

Domingos Lucas, para perceber a continuidade das frases longas e escorreitas. 

 

 

PORTUGUÊS NÃO É DIFÍCIL. 

"Português é difícil": eis idéia infantil, de senso comum, de crianças, porém as crianças que 

aprendem o idioma libertam-se dela; certos adultos, que não o aprendem, mantém-na.  

 No meu tempo de escola, as crianças aprendiam a mesóclise com onze anos de idade. Hoje, 

sequer sabem que existe. Por exemplo: explicar-lhe-ei; dir-vos-ia; comunicar-nos-emos; expor-vo-lo-

ei. Hoje, muitos jovens brasileiros sequer sabem usar corretamente maiúsculas e minúsculas  

Quando ouço este aforisma, sinto-me tentado a indagar a quem o professa quantos livros leu no 

mês corrente; quantos leu no ano corrente; até se os lê e se já leu algum, na vida. 

 

"MAIS DO MESMO". LUSOFOBIA. RENATO JANINE RIBEIRO. GILBERTO FREYRE. OLAVO DE 

CARVALHO. CALÃO. 

 

  Já é corrente, no Brasil, a locução que epigrafei: é portuguesa. 

Após muitas décadas de afastamento cultural entre Portugal e Brasil (esta é a verdade: muitas décadas 

de lusofobia, cultivada pela academia e entranhada no senso comum), nos últimos anos, o afluxo de 

brasileiros em intercâmbios universitários e a leitura de gazetas portuguesas, na rede, o pessoal 

jornalístico brasileiro descobriu a fórmula "mais do mesmo" e passou a usá-la; por imitação, 

articulistas adotaram-na. 

 Também corre, no Brasil, "dar o seu melhor" (esforçar-se ao máximo, produzir tão bem quanto 

possível), também lusitanismo. 

  Devido à presença das telenovelas brasileiras em Portugal, lá já não se fala português castiço, 

senão abrasileirado. Não apenas os portugueses conhecem muitos brasileirismos, como os praticam, a 

exemplo de "Tudo bem?". A redação das telenovelas portuguesas se faz por redatores brasileiros e com 

redação semi-portuguesa, semi-brasileira. Por exemplo: personagem que vituperou alguém de "burro". 

Ora, burro diz o brasileiro; em Portugal diz (ainda se diz) parvo, ainda que "burro" fosse vitupério 

português, que se difundiu no Brasil, onde circulava nos anos de 1890, pouco mais ou menos. 

Encontra-se em livro do português Abel Botelho, de fins do século 19. 

 

  Em tempo 1. Lusofobia é o sentimento de rejeição da herança portuguesa, notadamente colonial, 

capítulo em que há mitos, mentiras como as relacionadas com o ouro, a colonização por degredados, a 

crueza da escravidão, a matança de indígenas. Professores de história, no ensino médio e nas 

universidades, autores (como Salgado Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e o 

tétrico 1808, de Laurentino Gomes) inculcam o desprezo pela origem cultural brasileira, de que 

resultaram, como co-causa, o complexo de inferioridade do brasileiro. 
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  Anedota: Renato Janine Ribeiro conta, em livro, que um acadêmico português ponderou-lhe que, 

a partir de 1822, os brasileiros dispuseram de tempo para corrigir males e tornaram-se responsáveis 

pelos acertos e desacertos havidos neste país desde então. O alto acadêmico que é Renato Ribeiro 

confessou-se chocado com a ponderação do seu colega, a quem, depois, até deu razão.  

 A ponderação do acadêmico português é inteiramente óbvia; chocante é que o professor Ribeiro 

não a houvesse percebido até então; ela revela certo tipo mentalidade presente no Brasil, até entre 

certos intelectuais. 

 

  Em tempo 2. No Brasil, Gilberto Freyre afirmou as virtudes da colonização portuguesa no Brasil 

(e não foi no seu Casa Grande e Senzala). Em décadas pregressas, outros autores reconheceram-nas, 

em meio à lusofobia intensa, como Luis Pereira Barreto, Eduardo Prado, José de Alencar e outros. 

Olavo de Carvalho recomenda aos seus seqüazes (ele é cabeça de seita) a leitura de Gilberto Freyre, 

cujos livros decisivos, a propósito, editora influenciada por ele (Olavo) republicou (É Realizações).  

A abonação de Olavo de Carvalho à obra de Gilberto enaltece-a perante os seus seguidores e 

alunos intelectualizados (nem todos o são) e, presumivelmente, torna-a suspeita (ou recusável até sem 

leitura) para os seus antagonistas. Evidentemente, a obra de Gilberto não carece da recomendação seja 

de quem for, inclusivamente da de Olavo. 

Os livros publicados pela editora É Realizações e que expõem aspectos recomendáveis da 

colonização portuguesa do Brasil, são O mundo que o português criou, Uma cultura ameaçada, O 

Luso e o Trópico; são de leitura importante, para brasileiros, bem como (do mesmo autor) Um 

brasileiro em terras portuguesas e Novo Mundo nos Trópicos. 

 

  Em tempo 3. A expressão "dar o seu melhor" circula em Portugal no sentido de esforçar-se por 

fazer o melhor possível. Lá, tanto quanto eu sabia, o verbo "dar" não é chulo, ao passo que, no Brasil, 

o é (na sua polissemia). Dar, no Brasil, também significa o homem "dar o cu", ou seja, ser sodomizado 

(em Portugal, ao cu diz-se olho-do-cu). Na riqueza de vocabulário pornográfico do brasileiro, várias 

palavras adquiriram acepção de calão, como boceta, cu, boquete, porra, cacete.  

  Nas sociedades em que há repressão sexual e proibição de se nomearem as partes do corpo e as 

suas funções pelos nomes próprios, criam-se sucedâneos lingüísticos com que se as refere, como no 

Brasil, em que a herança católica tornou o sexo, tabu, tema proibido e impudico, de que se não falava. 

Sendo (era-o) indecoroso dizer-se pênis, vagina, clitóris, prostituta, o brasileiro criou-lhes sem-número 

de pseudo-sinônimos e maliciou palavras "inocentes". 

  Nomearem-se as partes do corpo pelos seus nomes próprios, manter-se educação sexual nas 

escolas, falar-se da sexualidade, como fato normal da vida, retira a malícia e mitiga o vocabulário 

chulo. Cultivar-se o nudismo também. 

 

 

LUGARES-COMUNS DE LINGUAGEM. CULTURA LITERÁRIA. ACADÊMICOS 

MAUS REDATORES. TRADUÇÕES. 

 Muitas pessoas falam consoante o que ouvem, por imitação: como os outros falam, falam eles; 

daí rapidamente propagarem-se modismos e lugares-comuns, em certos meios, como o juvenil, o 

acadêmico, o dos leitores de certa gazeta. Por exemplo: criticar-se algo ou alguém e principiar-se a 

frase da crítica com a locução "O problema [da pessoa, da idéia, da instituição] é que [...]". Por 

exemplo: "O problema com os liberais é que são poucos."; "O problema do Brasil é que nele há 

calor.". Assim, a pessoa, a idéia, a instituição contém um "problema".  

  Outro: construir a frase com o advérbio quem, seguido de verbo; este, de complemento (ou não); 

este, do verbo ser no passado: "Quem disse isto foi fulano", "Quem nos deu informações foi o tio". 

  Em si, nenhuma destas construções é errada; são corretas. Contudo, a sua repetição automática, 

como meio de comunicação recorrente, com exclusão de alternativas, demonstra pobreza de recursos 

de quem as emprega e até cacoete de redação, como é, também, o caso dos verbos ganhar e dialogar, 
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de uso metafórico, abusivo, pobre e empobrecedor, atualmente, no Brasil. Na redação jornalística, 

acadêmica e não só, quantas vezes ocorrem tais verbos ("O Brasil ganhou dois pontos nos índices de 

desenvolvimento humano"; "No livro de fulano, Marx dialoga com Platão".). 

  Ganhar e dialogar têm sentidos próprios; é suposto que o texto jornalístico descreva situações; ao 

invés, os jornalistas mantêm o cacoete de empregarem tais verbos em sentido conotativo, metafórico, 

ou seja, oposto ao descritivo: escrevem mal; praticam mau jornalismo, quer no emprego destes verbos, 

metaforicamente, quer na insistência nestas metáforas. Também acadêmicos (com mestrado e 

doutorado), articulistas e outros escreventes usam-nos inapropriada e viciosamente. 

 Também é vicioso este tipo de construção: "Ler livros é hábito. O que propicia cultura."; 

"Vieram muitas pessoas. O que me contentou."; "Leônidas venceu a batalha. O que salvou a Grécia.". 

  Esta construção é evidentemente errada, deselegante e manifesta inépcia na arte de redigir, 

apesar do que grassou nos anos de 2000 (e persiste): algum inepto usou-a; outros incautos imitaram-na, 

um e outros sem nenhuma percepção do seu absurdo. 

  Que o primeiro inepto a usasse, denuncia-lhe despreparo; que se difundisse este mau uso, 

evidencia o quão despreparados se encontram os escreventes brasileiros. 

  Nos três casos, separam-se em frases orações concernentes ao mesmo período, que devem estar 

unidas, pois contêm predicados: "Ler livros é hábito, o que propicia cultura."; "Vieram muitas pessoas, 

o que me contentou"; "Leônidas venceu a batalha, o que salvou a Grécia".  

Encontro tal excrescência em artigos jornalísticos e acadêmicos, notadamente da década de 2000; 

outrossim em traduções supostamente bem qualificadas. Ela constitui mais um defeito de redação, e 

vício. É vício porque se propagou com emprego repetitivo, por imitação, quiçá porque em cursos de 

redação professam-na ou talvez porque nas redações das gazetas se oriente neste péssimo sentido. O 

mesmo se diga do ainda pior vício do duplo sujeito ou do sujeito duplicado mais de uma vez, 

aberração que se entranhou em quase todos os escrevedores brasileiros, em textos acadêmicos e 

jornalísticos. 

  Até certo ponto, o emprego dos recursos de comunicação é mimético: as pessoas imitam-se entre 

si e penso que tanto mais imitam quanto mais pobres de cultura literária. É o que observava nos meus 

tempos de escola e de faculdade, entre dezenas de condiscípulos que jamais haviam lido um livro 

sequer na vida ou, se tanto, os que a escola obrigava a ler. Nenhum deles se expressava fora das 

construções verbais usuais (todas prosaicas), todos empregavam os modismos correntes, gírias, e 

apresentavam pauperismo léxico. 

  Era eu o único que li (fiz questão disto) os clássicos da língua portuguesa durante o curso 

ginasial e jurídico: Eça de Queiroz quase inteiro, Joaquim Manoel de Macedo, Raul Pompéia, Euclides 

da Cunha, Antonio Vieira, Lima Barreto, Adolfo Caminha e não só; também Ortega y Gasset, no 

original, completo (doze volumes in-16). (Nenhum dos meus eqüevos os leu; possivelmente, 

brasileiros de gerações anteriores à minha, sim; as atuais, tampouco.). Eis porque sempre se notou e 

me observavam que eu "falo direitinho" (locução que empregavam; ela própria é sintoma da pobreza 

lingüística do locutor), ao que respondia: "Uso o que aprendi na escola e sempre li muito". O 

interlocutor quedava-se mudo, paralisado, quiçá estupefacto, sem reação; fitava-me com cara-de-bunda 

(típica em Curitiba). 

  Não se me cuida, apenas, de variedade léxica: mais e tão importante quanto ela, de variedade na 

construção das frases e, portanto, riqueza dos meios expressivos. Evitava e evito, cuidadosamente, os 

modismos, as vulgaridades, os lugares-comuns em curso, o que os meus circunstantes (colegas, amigos 

e mais gente) facilmente percebiam. 

 Também evito o rebuscamento e a prolixidade, vezos típicos do pessoal jurídico (possivelmente 

já declinante, e ainda bem.). Cotejadas as minhas petições com as dos demais advogados, as minhas 

eram perceptivelmente diferentes, na sua redação: redatavam-nas, eles, em gíria jurídica e com 

prolixidade; eu as redigia como quem é dotado de cultura literária. E que diferença ! Não as redigia 

como quem escreve literatura; produzia peças técnicas; a diferença está no critério com que redige 
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quem sabe o que é bom texto e o que é mau texto, com que evita prolixidade e jargão e emprega 

concisão, clareza, beleza, destreza e a (insubstituível) terminologia jurídica. 

 Ao pessoal jurídico e jornalístico brasileiro, desde décadas, falece cultura literária: freqüentar os 

bons autores do idioma (aliás, ela falta aos brasileiros, em geral). Se fossem leitores, saberiam, pelo 

menos, reconhecer textos mal escritos, prolixos e rebuscados, e evitá-los. Ao invés, no meio jurídico o 

floreio inútil e a prolixidade constituem virtudes (o que é diferente de riqueza vocabular e do emprego, 

indispensável, do léxico jurídico.). (Sintoma infalível de pauperismo léxico é o leitor incompreender 

duas ou três palavras do texto e tachá-lo de rebuscado: na certa ignora o que seja rebuscado, 

provavelmente é incapaz de consultar um dicionário, tendencialmente resistirá a prosseguir a leitura.). 

 

  Muito pessoal acadêmico, letrado, formado nas últimas décadas, não escreve bem, 

inclusivamente os juristas (deparam-se-me livros, teses e artigos de filosofia, história e de outras áreas, 

da autoria de mestres, de doutores e de pós-doutores, de redação que deveria ser melhor. No Paraná, 

certo pessoal acadêmico escreve muito mal; em outras Universidades Federais, também). A 

"academia" constrange a redigir quem não o sabe fazer, proficientemente, vale dizer, quem está 

desafeito à leitura dos bons autores do português, quem não adquiriu traquejo na arte da redação nem 

estilo próprio - daí a imitação dos vícios, dos cacoetes, dos defeitos, e a sua propagação epidêmica; 

daí, outrossim, o espetáculo de textos publicados em livros, produzidos por gente titulada e, contudo, 

de má qualidade na sua forma, o que se agrava com a predisposição mental de muitos brasileiros, a 

negligenciar o zelo para com o idioma, o que se agrava, ainda mais, por sua vez, com o estado 

lastimável do ensino do vernáculo, no Brasil, ensino, por sua vez que, nas escolas e no ensino superior, 

é pervertido pelo desprezo pela norma culta e pelo populismo lingüístico, em nome das "variantes". 

 

 Leitura valiosa: A imprensa e o caos na ortografia, do jornalista Marcos de Castro, que 

denuncia o balbúrdia ortográfica dos media; a difusão dos cacoetes e vícios; enumera equívocos 

semânticos triviais, esclarece-os e corrige-os. Marcos de Castro representa voz de sensatez em meio à 

ignorância, ao conhecimento superficial e às doutrinas anti-gramaticais. 

 

  Sobre traduções. No Brasil, desde meados dos anos de 1980, as traduções tornaram-se ruins 

ou muito ruins; a contrapelo, antes disto havia-as, boas, ótimas, exemplares (efetuadas por Sérgio 

Milliet, Octávio Mendes Cajado, Raquel de Queiroz, Nair de Lacerda, Breno Silveira e outros, que 

dignificaram a arte da tradução brasileira). Em Portugal, eram e são corretíssimas, motivo por que, 

quando o custo me permite, encomendo edições portuguesas, ainda que as haja, brasileiras, à venda, no 

Brasil, por preços módicos ou reduzidos. 

 Muitos tradutores brasileiros, em vez de obter o equivalente vernacular do original, consoante a 

sintaxe e as características do português, traduzem literalmente, palavra por palavra e, destarte, 

reproduzem a sintaxe e as características do idioma original. 

 Por exemplo: em espanhol, diz-se "Todo lo contrario", que nos equivale ao "Ao contrário"; um 

mau tradutor traduziu como "Todo o contrário", o que não faz sentido em português.  

 Outro: o francês diz "Ça était notre affaire à nous", que a besta do tradutor verteu como "Isto era 

nosso negócio a nós", em vez de traduzir "Isto era o nosso negócio". 

 Traduzir não é imitar o idioma de que se traduz; exige fidelidade ao original e vernaculidade no 

idioma para que se traduz. Tradutores ineptos sacrificam o segundo, a pretexto de rigor quanto ao 

primeiro; daí as traduções grotescas, erradas, inadequadas, a sensação de estranheza do leitor afeito ao 

vernáculo. 

 Tão ruim quanto traduzir-se literalmente, é fazê-lo com negligência da norma culta do idioma, 

especificamente com o desuso de recursos que podem ser usados e até o devem, para vantagem da 

comunicação, a exemplo da mesóclise, das segundas pessoas (tu e vós), dos pronomes contraídos. 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjI3NDAyOTA0MjYzNjE2MA%3D%3D&av=100000872608978
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjI3NDAyOTA0MjYzNjE2MA%3D%3D&av=100000872608978
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 Leia, no meu blogue, artigos sobre a deturpação da tradução portuguesa da Ilíada e da Odisséia, 

de Frederico Lourenço: https://arthurlacerda.wordpress.com/category/frederico-lourenco/; 

e a minha análise da tradução brasileira de Chame-me pelo seu nome (a começar pelo seu título: 

Me chame pelo seu nome) e do seu entrecho:  

https://arthurlacerda.wordpress.com/2018/03/18/chame-me-pelo-seu-nome-traducao-brasileira/  

 

 

Doutores mal sabedores do vernáculo: 

 

https://arthurlacerda.wordpress.com/2019/01/09/doutores-que-sabem-mal-o-vernaculo/ 
 

https://arthurlacerda.wordpress.com/category/frederico-lourenco/
https://arthurlacerda.wordpress.com/2018/03/18/chame-me-pelo-seu-nome-traducao-brasileira/

