‘MAIORES

DETALHES”:

é

adequado

empregar

essa

expressão?

“Maiores detalhes” freqüenta a comunicação diária; aparece comumente em folhetos
de propaganda que expõem algumas informações e prontificam-se a fornecer, por
telefone ou pessoalmente, informações adicionais, sob a rubrica acima.

O que se pode dizer dessa expressão?

É necessário considerar dois aspectos:

Os usos do português do Brasil já consagraram o emprego de “maiores” (no plural,
necessariamente) com sentido de “mais”, como se encontra em “não deu maiores
explicações”. É, por certo, esse o sentido que se empresta a “maiores”, na
expressão que comentamos, e está registrado no Dicionário de usos do português
do Brasil, do Prof. Francisco S. Borba (Ed. Ática, 2002).

A língua é um organismo vivo, em constante mutação – basta mencionar que, em
sua edição, de 1998, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, deu “carteira
de identidade” a 6 mil novas palavras no português do Brasil. Construções de largo
uso tendem a seguir o mesmo caminho, caso, parece, de “maiores detalhes”.

Mas, do ponto de vista semântico, falar em “maiores detalhes” soa contraditório,
uma vez que se emprega o qualificativo “maior” para algo que guarda o sentido de
“menor”, já que “detalhe” significa “pormenor”, “particularidade”, “minudência”. Daí,
pensar em “pormenores maiores” é admitir uma incoerência semântica. Esse
aspecto corresponde à observação da língua do ponto de vista da norma culta, que
pede precisão de linguagem em situações formais. Assim, considera-se pouco
adequado produzir a incoerência de dizer “maiores detalhes”.

A comunicação nas relações empresariais é comumente cercada de cuidados,
principalmente porque ela projeta uma imagem da empresa. Portanto, invocando-se
a norma culta e um de seus princípios (a precisão vocabular), é pertinente criticar a
expressão “maiores detalhes” e propor, em seu lugar, “mais detalhes”, “outros
esclarecimentos”, “mais esclarecimentos”, ou, o que parece mais adequado, “mais
informações”.

Aproveitando a deixa dada pelo cartaz detalhista, vamos lembrar que a indicação de
horas segue normas internacionais (do Sistema Internacional de Unidades – SI),
devendo ser feita da seguinte forma:

Horas: só o número seguido de h

20h

Minutos: só o número seguido de min

15min

Segundo: só o número seguido de s

20s

Portanto: 20h15min20s, sem espaço, sem ponto depois de h, de min e de s, já que
se trata de símbolos.
No cartaz, nada de dois pontos zero zero... somente isto: das 9h às 21h. Simples
assim.
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