O que é paralelismo?
Observe como as figuras da imagem acima se mostram numa disposição
paralela.
Na língua, também se exige a disposição paralela de frases. Numa definição
simples, paralelismo lingüístico é uma sequência frasal com a mesma estrutura
gramatical. E ele se manifesta em vários tipos de sequências, envolvendo
nomes, verbos,conjunções, artigos.
Vamos observar esse fato valendo-nos de alguns recortes de textos.
Isso vai ajudar a empresa a reerguer-se no mercado e reconquistando seus
antigos clientes
Constatamos que a estrutura gramatical dessa sequência de frases não
apresenta o necessário paralelismo no emprego dos verbos, pois o primeiro
está no infinitivo (reerguer-se), sem paralelismo com o segundo, no gerúndio
(reconquistando). Seria adequado dizer
Isso vai ajudar a empresa a reerguer-se no mercado e reconquistar seus
antigos clientes.
Outro exemplo:
A empresa está se fortalecendo neste mercado devido ao fato de investir cada
vez mais em qualidade e praticando preços competitivos.
Nessa frase ocorre o mesmo tipo de quebra de paralelismo, que merece
idêntica reformulação:
A empresa está se fortalecendo neste mercado devido ao fato de investir cada
vez mais em qualidade e praticar preços competitivos.
Examinemos este outro caso:
Preciso do seu voto, da sua família e do seu amigo.

Nesse simples slogan de um candidato, veiculado na TV, nota-se uma quebra
de paralelismo capaz de criar um sentido no mínimo esquisito para o
enunciado: ele afirmou que precisa do voto do eleitor, precisa da família do
eleitor e precisa dos amigos do eleitor. A gente só não sabe para quê...
O que certamente esse candidato queria dizer é que precisava dos votos do
interlocutor dele (o eleitor a quem se dirigia), dos votos da família desse
interlocutor e dos votos dos amigos desse interlocutor.
Para dar tal sentido a seu slogan, bastaria ter respeitado o paralelismo:
Preciso do seu voto e dos votos de sua família e de seus amigos.

Compare outras construções, sem paralelismo e com ele.
SEM PARALELISMO
(construções desaconselhadas!)
O projeto X é o mais rentável e trará
mais benefícios tanto para empresa e
para o consumidor.

COM PARALELISMO
(construções aconselhadas!)
O projeto X é o mais rentável e trará
mais benefícios TANTO PARA a
empresa COMO PARA o consumidor

Existe uma grande diferença entre as
vagas disponíveis e os candidatos
inscritos – vai ser muito difícil
conseguir uma vaga.

Existe uma grande diferença entre O
NÚMERO DE vagas disponíveis e O
DE candidatos inscritos – vai ser
muito difícil conseguir uma vaga.

A polícia negou ter feito contato com A polícia negou ter feito contato com
os seqüestradores e que eles tenham os seqüestradores e TEREM ELES
pedido resgate.
PEDIDO resgate.
Pedimos que V.Sª altere a data do Pedimos que V.Sª altere a data do
vencimento da promissória e se é vencimento
da
promissória
e
preciso resgatá-la pessoalmente.
PERGUNTAMOS se é preciso
resgatá-la pessoalmente.
O gesto dela não foi apoiado apenas O gesto dela foi não apenas apoiado
pela família mas também o líder da pela família; foi também elogiado pelo
comunidade o elogiou .
líder da comunidade.
Não foi passear com os amigos Não foi passear com os amigos
porque estava de plantão e também porque estava de plantão e também
por estar chovendo.
porque estava chovendo.
Muitos brasileiros vivem abaixo da
linha da miséria, enquanto os Estados
Unidos são famosos pelo seu alto
padrão de vida.

Muitos brasileiros vivem abaixo da
linha da miséria, enquanto os norteamericanos desfrutam de um alto
padrão de vida.

Quando escrever, portanto, observe o paralelismo!

