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Ele não disse aquilo em sentido
perjorativo!
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Coitada... A Lena está de rastos.
Então?
É por causa do que o Rui lhe disse...
O que é que ele lhe disse?
Disse que ela estava mais cheiinha!
Ah! Mas o Rui está parvo, ou quê?
Bem, supostamente, ele não disse aquilo em sentido perjorativo!
Pois, isso não existe!
«Cheiinha» não existe?
Não, PERjorativo é que não existe!
Ah, pois! É PREjorativo! Enganei‑me.

Muitas pessoas pensam que perjorativo é o termo correto para designar algo que é depreciativo, negativo. A palavra é de uso frequente, mas
muitas vezes é mal pronunciada e, por consequência, mal escrita.
Provavelmente, o motivo para este erro é o facto de haver palavras
parecidas (que começam por «per‑»), como o verbo perjurar (que significa prestar declarações falsas ou quebrar um juramento), bem como
o nome perjúrio (que designa um juramento ou um testemunho falso,
baseado na mentira). Também há quem pense que se deve dizer prejorativo, talvez por influência do verbo prejudicar e do nome prejuízo.
No entanto, nenhuma das formas está correta, o adjetivo pejorativo
não tem qualquer «r» na primeira sílaba. Está associado ao verbo pejorar,
que não significa prejudicar, mas sim piorar. Este adjetivo usa‑se, assim,
para caracterizar o sentido de uma palavra, frase ou discurso de cariz
negativo, que diminui, rebaixa ou humilha a pessoa visada.
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Faça‑me aqui uma rúbrica
— Boa tarde, venho levantar esta encomenda.
— Muito bem. Faça‑me só aqui uma rúbrica, por favor.
— Desculpe... não posso.
— Não pode? Não estou a perceber...
— É que rúbrica não existe...
— Não sabe assinar o seu nome — é isso?
— Claro que sei! Mas a assinatura é uma ru‑BRI‑ca.
— Uma ru‑BRI‑ca?
— Sim. Diz‑se rubrica e não rúbrica. Como pu‑DI‑co, em vez de
púdico, e pe‑RÍ‑odo em vez de priúdo.
— Está certo... Então faça lá a ruBRIca... antes que eu chame a poliCÍa
para o levar ao manicóMIo!
Muitas pessoas pensam que rúbrica e rubrica são palavras diferentes,
com significados distintos. Acreditam que uma rúbrica designa uma assinatura breve, ao passo que uma rubrica é uma secção temática de um
jornal ou revista, ou um programa curto dedicado a um tema específico.
Porém, a verdade é que a palavra (supostamente esdrúxula) rúbrica
não está consagrada nos dicionários, porque não existe oficialmente, por
mais que os falantes insistam em usá‑la.
Rubrica (a única forma existente) tem vários significados, incluindo
uma assinatura breve e uma secção ou programa temático. Trata‑se
de uma palavra latina, cujo significado original se prende com a cor rubra,
ou rubro (o vermelho‑vivo), que era a cor da tinta feita de argila vermelha
(ou almagre, palavra de origem árabe), usada para escrever os títulos
dos documentos.
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Ficas com um problema
a quadriplicar!
— Já viste este cachorro tão engraçado?
— É giro, sim!
— Não queres adotá‑lo? Precisa de dono...
— Eu não! Ter um cão é ter um problema!
— Como assim?
— Tens de o passear, mesmo quando chove, tens de o alimentar, tens
de o vacinar, tens de pagar uma licença anual, tens de o deixar em algum
lado quando vais de férias... Queres que continue?
— Bem, mas ter um cão também tem as suas vantagens! É um com‑
panheiro...
— Pois. Mas para mim ter um cão seria ter um problema.
— Para mim, não. Eu tenho três cães e gosto muito deles!
— Ah, sim? Então, porque não ficas tu com esse cachorro? Ficas com
um problema a quadriplicar!
— A quadruplicar, queres tu dizer...
— Pois... sendo o cão um quadrúpede, quadruplicar!
Há quem diga, erradamente, quadriplicar, talvez por influência do
verbo triplicar, ou porque há palavras com a mesma raiz («quadr‑», que
significa quatro) que têm o «i», como quadrilátero e quadriângulo.
Porém, o verbo certo é quadruplicar, com «u» (do latim quadruplicāre),
à semelhança de quádruplo (e também de quadrúpede). Portanto, e para
evitar o engano, é recomendável pensar que ficaremos com o quádruplo
da quantidade, se quadruplicarmos alguma coisa.
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Fui a um concerto de
beneficiência
— Ontem liguei‑te, mas não atendeste...
— Ah! Deve ter sido quando estava no concerto.
— Concerto? Ena!
— Sim, fui a um concerto de beneficiência.
— De beneficência!
— De benefic... não é beneficiência? De benefício?
— Não.
— Tens a certeza? Onde é que leste isso?
— É verdade, acredita!
— Hum... não sei... Olha que já ouvi muita gente a dizer beneficiência...
— Mas está errado, tem paciência!
— Paciência? Não será pacência?!
A palavra beneficência é muitas vezes mal pronunciada, como se
tivesse um «i» depois do «c», talvez por analogia com o nome benefício,
cujo significado está relacionado. Porém, trata‑se de um vocábulo que
herdámos do latim, a língua‑mãe do português, na qual já existia o termo
beneficentĭa‑.
Muitas pessoas invocam o argumento de que beneficência «soa
mal», preferindo a pronúncia errada, sob o pretexto de que soa melhor.
No entanto, convém não esquecer que o motivo pelo qual, tantas vezes,
certas palavras e construções soam melhor é apenas o facto de ouvirmos,
frequentemente, formas incorretas. Quando o erro se generaliza, torna‑se
familiar e, por essa razão, parece‑nos adequado. Mas isso não significa
que seja!
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Isso pode ter repercursões
— Então, o gatinho está a dar‑se bem lá em casa?
— Acho que sim...
— Sabes que o ambiente, nos primeiros meses de vida do animal, é
determinante.
— Em que sentido?
— A forma como é tratado, o espaço de que dispõe, os sons que ouve,
tudo influencia a forma como ele vai ser e reagir quando for adulto.
— Podes dar‑me um exemplo concreto?
— Se ele tiver pouco espaço para brincar, por exemplo, isso pode ter
repercursões negativas na personalidade dele.
— Queres dizer repercussões.
— Repercursões, foi o que eu disse.
— Não: ouve com atenção e repete: repercuSSões.
— Repercussões.
— Outra vez: repercussões.
— Repercussões.
— Mais uma: repercussões.
— Repercussões.
— Muito bem! Então, estavas a dizer...
— Estava a dizer que o ambiente tem repercursões na personalidade
do bicho...
Emprega‑se com frequência a palavra repercursões para designar
as consequências de algo. Porém, não é correto pronunciá‑la como se
houvesse um «r» após o «u». O erro deve‑se, provavelmente, à tendência
natural dos falantes para tornarem parecidas as sílabas de certas palavras
— neste caso, para tornar o fim da terceira sílaba igual ao da segunda
(«percur» em vez de «percu»).
A palavra correta é, pois, repercussões (no singular, repercussão).
Esta ligada ao verbo (re)percutir, o que pode ajudar a associar a sua forma
ao significado: percutir é bater (daí que os instrumentos musicais em que
se bate, como o tambor e a bateria, sejam chamados de instrumentos de
percussão). Ora, a repercussão é a repetição do batimento e, por extensão
semântica, o reflexo, o eco ou a consequência de alguma coisa.
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