AOS AMANTES DA LÍNGUA PORTUGUESA

...eu crescí ouvindo dizer que "saber não ocupa
lugar"...

E sabe o que é tautologia?
É o termo usado para definir um dos vícios, e erros,
mais comuns de linguagem. Consiste na repetição de
uma ideia, de maneira viciada, com palavras
diferentes, mas com o mesmo sentido.
O exemplo clássico é o famoso 'subir para cima' ou o
'descer para baixo'. Mas há outros, como pode ver na
lista a seguir:
- elo de ligação
- acabamento final
- certeza absoluta
- quantia exacta
- nos dias 8, 9 e 10, inclusive
- juntamente com
- expressamente proibido
- em duas metades iguais
- sintomas indicativos
- há anos atrás

- vereador da cidade
- outra alternativa
- detalhes minuciosos
- a razão é porque
- anexo junto à carta
- de sua livreescolha
- superávit positivo
- todos foram unânimes
- conviver junto
- facto real
- encarar de frente
- multidão de pessoas
- amanhecer o dia
- criação nova
- retornar de novo
- empréstimo temporário
- surpresa inesperada
- escolha opcional
- planejar antecipadamente
- abertura inaugural
- continua a permanecer
- a últimaversão definitiva
- possivelmente poderá ocorrer
- comparecer em pessoa
- gritar bem alto
- propriedade característica
- demasiadamente excessivo
- a seu critério pessoal
- exceder em muito .
Note que todas essas repetições são dispensáveis.
Por exemplo, 'surpresa inesperada'. Existe alguma
surpresa esperada? É óbvio que não.

Devemos evitar o uso das repetições desnecessárias.
Fique atento às expressões que utiliza no seu dia-adia.
Gostou?
Reenvie para os amigos amantes da língua
portuguesa.
E, assim, se fala em bom português

Prof.. Pasquale Neto

'Esse menino não pára
quieto, parece que tem bicho
carpinteiro'
No popular se diz:

Correto: 'Esse menino não pára quieto,
parece que tem bicho no corpo inteiro'
EU NÃO SABIA. E VOCÊ? Batatinha
quando nasce, esparrama pelo chão.'
Enquanto o correto é: ' Batatinha
quando nasce, espalha a rama pelo
chão.'
'Cor de burro quando foge.'

O correto é: Corro de burro quando
foge!
Outro que no popular todo mundo erra:

'Quem tem boca vai a Roma.'

O correto é:
'Quem tem boca vaia Roma.' (isso
mesmo, do verbo vaiar). Outro que todo mundo
diz errado,
'Cuspido e escarrado' - quando alguém quer dizer que é
muito parecido com outra pessoa. O correto é:
'Esculpido em Carrara.' (Carrara é um tipo de
mármore)
Mais um famoso... 'Quem não tem cão, caça com
gato.'
O correto é:
'Quem não tem cão, caça como gato... ou seja,
sozinho!'

Vai dizer que você falava corretamente algum desses?
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