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 No Jornal Carta Forense de Julho de 2017, Eduardo Sabbag publicou, à p. B18, em 

página sobre Língua Portuguesa, a crônica “Existe o verbo protocolizar?” 

 

 Antes da questão da crônica referida, seu autor se referia à entrevista na TV em que o 

entrevistador teria corrigido o entrevistado que usou o verbo protocolizar em vez de 

protocolar.  

 

 Não creio que, para não ocorrer alguma correção, o interlocutor fique obrigado a usar 

a forma equivocada por ele ouvida. Mas, no caso, houve evidente correção, que, por cúmulo, 

não era cabível.  

 

 Relembrando outros casos, em remoto programa da TV, nos seus primórdios, nos anos 

1950, participei de programa da então recente TV Itacolomi em Belo Horizonte e não 

consegui lembrar o nome do escritor Aldous Huxley. Claro que eu ouvira, no curso clássico 

do Colégio Marconi, em Belo Horizonte, a pronúncia correta do nome, em aula do Prof. 

Gouveia. Bem sei que não se tratava de correção de português, mas pronunciei corretamente 

Aldous Huxley, atitude reprovada pelo locutor. 

 

Bem mais recentemente, antes de prova de Direito Processual Civil em certa 

faculdade, certa aluna pediu-me: 

 

 - Professor, dê uma prova bem facinha.  

 

 Com frequência, a gente ouve tal diminutivo de face, em lugar do diminutivo de fácil. 

Como eu era o professor em sala de aula, tratei de explicar isso em voz alta, para toda a sala 

de alunos. Em outra situação, não me animaria a qualquer correção. 

 

 Também com frequência, a gente ouve a pronúncia incorreta de gratuito, por exemplo. 

A propósito, a APMP divulgou meu texto “GRATUITO, INTUITO, CIRCUITO, FORTUITO 

etc.”, em 19/5/17. Mas corrigir alguém que acaba de pronunciar uma delas de modo incorreto, 

não ouso fazer. Como o frequente uso do substantivo seguido do pronome: o interessado ele 

fará, a escola ela funcionará, etc. 

 

 Volto ao texto citado de Eduardo Sabbag: “O jornalista não houve por bem quando 

condenou o verbo ‘protocolizar’, aceitando com exclusividade a forma ‘protocolar’”. O autor 

citado passa a citar grandes dicionaristas como o Aurélio e o Houaiss, além do Vocabulário 

Ortográfico da Língua Portuguesa. Mais adiante acrescentou outras palavras de dupla 

prosódia: projétil ou projetil; xérox ou xerox; autópsia ou autopsia. Eu ousaria acrescentar o 

verbo obstar ou obstaculizar, após confirmação no Novo Aurélio Século XXI. 

 

 Quanto à básica pergunta do título deste texto, a resposta só pode ser negativa.  

 



 Afinal, já houve quem dissesse que sinônimo é a palavra que nós escrevemos, quando 

não sabemos a grafia exata daquela que iríamos usar. Também pode ser um dos modos para 

evitarmos a correção da expressão oral incorreta que acabamos de ouvir. 

 

 

  

 

  


