Apresentação do Novo Dicionário de Falsos Amigos,
do Prof. César Barros Leal
José Alves Fernandes
Minhas Senhoras, meus Senhores:
Sinto-me muito feliz e muito honrado por estar fazendo nesta oportunidade a apresentação da obra do Prof César Barros Leal, o seu Novo Dicionário de Falsos Amigos, tematizando a similaridade lingüística entre o Espanhol e o Português.
Sempre considerei os evenros de lançamenro ou de apresentação de
livros como a celebração de uma festa da inteligência. Por isso mesmo, aprazme confessar o meu sincero regozijo por este momento significativo, propiciado pela Universidade Federal do Ceará, através de mais esta realização enriquecedora do nosso patrimônio editorial.
Permita-se-me observar que, se bem já tenha sumariado no Prefácio a
impressão substancial da qualidade e significação da obra que neste momento
se está oficialmente lançando, entendi que valeria a pena aproveitar o ensejo
para algumas considerações adicionais.
Pela produção de uma obra intelectual, científica ou literária, o homem
- cidadão comum - nivelado na homogeneidade da grei indiferenciada, ganha
nova dimensão e especial relevo no teatro do mundo . E não é só. Esse próprio
mundo deixa de ser o mesmo, rorna-se diferente e maior, por obra e graça do
Autor (ou Acrescentador) vale dizer- alguém que lhe veio acrescentar e enriquecer o teor de verdade ou de beleza, resultante da criação da inteligência, da
razão ou da imaginação.
É esta a visão humanística sob a qual nos apraz e nos convém considerar
o trabalho intelectual, produto nobre, resultante da gestação e da parturição
do espírito.
No que diz respeito à obra do Prof. César Barros Leal, cumpre observar
que a pertinência maior, mas não a única, de um dicionário de "falsos amigos",
(falsi amici, em italiano; faux amis, em francês; falsos amigos, em espanhol;
deceptive cognates, em inglês) diz respeito precipuamente ao problema das
equivalências significativas entre as unidades lexicais de duas línguas no momento da trasladação da mensagem de uma para outra, ou seja, no momento
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da tradução. Daí a glosa exrkativa do título da obra explicitada pelo Autor:
armadilhas na tradução do espanhol para o português.
Advirta-se, contudo, que ao falarmos de tradução, não estamos nos
referindo apenas à operação silenciosa e concentrada do tradutor literário
ou técnico, mas também do relacionamento vivo ou de caráter pragmático
resultante da intercomunicação oral, por exemplo, no intercâmbio turístico
ou comercial, e em outras circunstâncias do intercurso social ou da interlocução humana.
Na verdade, nunca será demais exponenciar o interesse ilimitado dos
estudos lexicais no domínio da transmissão e da compreensão do pensamento.
Por isso, tem toda a razão de ser e indiscutível relevância a publicação
da obra do Dr. César Barros Leal no campo da lexicologia dos falsos cognatos, responsáveis por inúmeras distorsóes na veiculação do pensamento ou da
mensagem, no desempenho da intercomunicação lingüística.
Sem pretender fazer desta simples apresentação uma análise de caráter
crítico ou cientÍfico, descabida para o momento, encareça-se, todavia, que não
se trata de uma obra de fancaria, de um trabalho alinhavado ou de carregação.
Muito ao contrário, trata-se de uma obra de fôlego, quer do ponto de vista
quantitativo, quer sob o aspecto qualitativo.
Consta o Dicionário de 821 itens lexicais monolexemáticos e de 81\
sintagmáticos, totalizando a expressiva soma de 905 verbetes.
Em se tratando de um léxico especializado, redutÍvel a um segmento
constituído por um "numerus clausus", podemos afirmar que se trata de um
"corpus" dos mais t:espeitáveis no gênero lexicográfico em causa.
No Brasil, só conheço um na espécie que o sobrepuja em termos quantitativos: O Guia Prático da Tradução Inglesa, de Agenor Soares dos Santos,
que, aliás, não se cinge ao problema dos "falsos amigos", embora o contemple
de maneira especial. O corpus de Agenor Soares dos Santos consta de 1.224
verbetes. Cumpre-nos observar, todavia, que o caráter de línguas irmãs, por
assim dizer siamesas, envolvendo delicadas questões de variantes relacionadas à sua mútua condição de adstratos, torna as similaridades traiçoeiras dos
cognatos muito mais lábeis e sutis do que as que ocorrem entre o inglês e
o português.
Do ponto de vista qualitativo convém atentar para a riqueza abonatória
do Dicionário do Dr. César Barros Leal, que o categoriza como um trabalho
de pesquisa beneditina e por isso mesmo de inconrrovertível fidedignidade .
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Também neste particular faz-se necessário frisar o grau de dificuldade
superior com que freqüentemente se depara o lexicógrafo que nem sempre
consegue prover exemplificação pertinente que lhe venha a servir de abonação
adequada c convincente.
Que o diga este apresentador que vos fala, cujo Dicionário de Formas
Opcionais da Língua Portuguesa deixou de inscrever inúmeros verbetes, por
lhe faltarem abonações satisfatórias de formas autorizadas por textos suficientemente prestantes ou fidedignos.
Mais uma razão, porranto, para o encarecimento justo da realização do
trabalho ímprobo com que nos acaba de brindar a competência e o profissionalismo vocacional do Prof. César Barros Leal.
Minhas Senhoras, meus Senhores:
Nunca será demais enfatizar a benemerência do trabalho lexicográfico,
em qualquer de suas vertentes especializadas ou de caráter geral. A lexicografia,
sem dúvida alguma, é uma das maneiras mais salientes e notórias de afirmarmos
o nosso amor pelas palavras e o nosso apreço pelo seu estudo. É através da lexicografia, capítulo privilegiado da lexicologia, que travamos mais estreito contacto
com as palavras, condicionando-nos a melhor conhecê-las e respeitá-las, investigando-as sob todos os aspectos e angulaçóes. Não nos esqueçamos de que elas
constituem a matéria-prima da expressão dos nossos pensamentos, dos nossos
sentimentos e dos nossos juízos de valor sobre o mundo e sobre as coisas.
Pondo remate, finalmente, a esta singela apresentação, motivo de alegria e regozijo sinceros, suscitados pela excelência da realização gráfica, pela
alta qualificação didática e intelectual da obra, bem como pela mágica sugestão anímica e espiritual do ambiente, gostaria, nesta noite festiva, de concluir
esta oração parodiando o poema refrânico de Vinícius de Moraes - O Dia
da Criação -· quando remete à magia do Sábado tudo quanto há de bom ou
digno de registro memorial.
Como hoje, porém, é segunda-feira do período pré-natalino , contentarme-ei com dizer que "Há um espetáculo de gala /Porque hoje" celebramos o
"advento" de uma obra meritória e valiosa no domínio das Letras. E que: "Há
um renovar de esperanças", não porque hoje é sábado, como queria o Poeta,
mas porque continuamos a testemunhar, com a publicação da obra apresentada, a vigência auspiciosa de novos apóstolos a cultivarem a indispensável
utopia da crença nos valores redencionistas da cultura, da inteligência e dos
saberes humanísticos.
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