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RESUMO 

 

 Enquanto os linguistas e a comunidade acadêmica do curso de Letras 

entendem a língua como um feixe de variedades em constante processo de 

modificação, o senso comum e a grande mídia a consideram como um objeto que 

deveria ser estático, o qual pode ser prejudicado pelo uso e pelas mudanças que 

ocorrem no decorrer do tempo. Neste trabalho, pretende-se pesquisar o imaginário 

de língua, em especial do Português Brasileiro, encontrado nas redes sociais 

Facebook e Twitter e verificar se ele corresponde à perspectiva acadêmica/científica 

ou ao ponto de vista leigo, considerando aquilo que é manifestado a respeito da fala 

e da escrita, a noção de erro e os efeitos de sentido gerados a partir das postagens. 

Para isso, primeiro foram coletados 70 posts publicados nessas redes sociais e, em 

seguida, procedeu-se à análise de seus conteúdos em comparação aos preceitos da 

Linguística Histórica e da Sociolinguística. As posições encontradas nos sites de 

relacionamentos indicam que: perpetua-se o mito de que brasileiro não sabe falar 

Português; aquilo que foge à gramática normativa é considerado errado; as 

variedades são entendidas como ameaças à língua; a ortografia é confundida com a 

língua; preconceitos e comportamentos agressivos são frequentemente dirigidos a 

falantes que apresentam desvios das normas de prestígio. A partir disso, conclui-se 

que o imaginário de língua encontrado no Facebook e no Twitter está, em sua maior 

parte, em desacordo com aquilo que é preconizado pela Linguística, refletindo as 

posições geralmente encontradas nos ambientes off-line. As concepções a respeito 

do Português Brasileiro mostram-se fortemente influenciadas pela gramática 

normativa e seus defensores, da mesma maneira como se apresentam as noções 

do senso comum e da grande mídia. 

 

Palavras-chave: Imaginário de língua. Português Brasileiro. Linguística Histórica. 

Sociolinguística. Redes sociais. 



ABSTRACT 

 

 While linguists and academic community of Letters understand language as a 

bundle of varieties constantly changing, common sense and media consider it as an 

object that should be static, which could be harmed by using and by changes that 

take place as time goes by. This work intends to research the ideal of language, 

mainly of Brazilian Portuguese, that can be found in social networks such as 

Facebook and Twitter and to check if this ideal corresponds to the 

academic/linguistic expectation or to lay point of view. To accomplish this goal, this 

research considers what is said about speaking and writing, the notion of error and 

the effects of meaning developed by these posts. First, 70 posts were collected in 

these social networks. Then, their content was analyzed and compared to prescripts 

of Historic Linguistics and Sociolinguistics. Positions detected in these relationship 

websites show that: the myth of Brazilian people not speaking Portuguese properly 

has been perpetuated; structures which do not follow normative grammar are seen 

as errors; varieties are considered as a threat to language; orthography has been 

mistaken for language; prejudice and aggressive behavior have been demonstrated 

against speakers who deviate from the most prestigious standards. Considering this, 

it is possible to conclude that the ideal of language found in Facebook and Twitter 

often disagrees with linguistic knowledge, the same way it occurs in off-line 

environment. Conceptions about Brazilian Portuguese seem to be strongly influenced 

by normative grammar and its defenders, as well as common sense and media 

beliefs do. 

 

Key words: Ideal of language. Brazilian Portuguese. Historic linguistics. 

Sociolinguistics. Social networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante o curso de Letras, especialmente na ênfase em Linguística, 

discutem-se extensivamente o conceito de língua, a sua evolução e a variação 

linguística. Apesar disso, essa discussão fica restrita à academia e não atravessa 

suas fronteiras até a comunidade leiga. 

Assim, não é de se estranhar que, no âmbito do senso comum, ainda se 

encontrem muito presentes crenças como as de que não falamos o “Português 

correto” ou de que os falantes estão destruindo a língua e assim por diante. 

Dessa forma, também não é estranho verificar que essas concepções não 

acadêmicas sobre a língua são bastante propagadas não apenas na convivência 

presencial e por meio da televisão, mas também pelas redes sociais on-line – afinal, 

essas plataformas acabam refletindo os valores e conceitos do “mundo físico” e, 

assim, torna-se frequente encontrar no Facebook e no Twitter mensagens sobre a 

língua com o viés do senso comum. 

Seria inadequado da minha parte (e até mal-educado conforme a etiqueta das 

redes sociais) responder a todas essas postagens para expor a visão da Linguística. 

Sendo assim, como estudante de Letras e usuária bastante ativa das redes sociais, 

encontrei neste trabalho uma oportunidade de fornecer uma resposta científica ao 

imaginário de língua na internet, pautada no que a Linguística defende, e também de 

divulgar a posição dos estudiosos da língua. 

Meus principais objetivos nesta monografia são identificar o imaginário de 

língua, principalmente do Português Brasileiro, difundido pelos membros das redes 

sociais Facebook e Twitter e compará-lo com o conceito de língua defendido pelos 

linguistas e pela academia. Para isso, pretendo pesquisar o que é manifestado a 

respeito da fala e da escrita, investigar os lugares sociais/posições em que se 

inscreve esse imaginário e como ele se difunde a partir daí, estabelecer o que é 

considerado erro por esses lugares sociais/posições e entender quais são os efeitos 

de sentido dessas mensagens. 

Este trabalho contém uma revisão de literatura dividida em dois temas: o 

primeiro corresponde à Linguística Histórica, incluindo as mudanças a que estão 

sujeitas as línguas e sua percepção por parte dos falantes; e o segundo trata da 

Sociolinguística, mais especificamente sobre os conceitos de norma, norma culta, 
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norma-padrão e preconceito linguístico. Nessa seção, os dois principais autores 

consultados foram Carlos Alberto Faraco, Marcos Bagno e Sírio Possenti.  

Em seguida, é descrita a metodologia utilizada neste estudo e traça-se um 

panorama sobre o acesso à internet e o uso do Facebook e do Twitter no Brasil, 

justificando a opção feita por esse campo de pesquisa.  

Procede-se então à análise dos posts coletados nas redes sociais, os quais 

manifestam algum tipo de imaginário de língua, para determinar se suas posições 

são compatíveis com as da Linguística ou com aquelas do senso comum. Nessa 

etapa, tomaram-se como base para fundamentação principalmente estudos nas 

áreas da Linguística Histórica e da Sociolinguística. Os resultados são apresentados 

em detalhes a cada análise e de forma mais geral na conclusão. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 LINGUÍSTICA HISTÓRICA 

 

 De acordo com Faraco (2005, p. 14) “as línguas mudam, mas continuam 

organizadas e oferecendo a seus falantes os recursos necessários para a circulação 

dos significados”. Ou seja, as línguas se alteram com o tempo, mas sem perder sua 

configuração estrutural ou se tornarem passíveis de “destruição”. 

 Ainda segundo Faraco (2005, p. 31), “qualquer língua humana é sempre um 

conjunto de variedades”. Dessa forma, quando alguém se refere ao Português ou a 

outras línguas, não se está fazendo “referência a uma realidade homogênea ou a 

um padrão único de língua, mas sempre a um conjunto de variedades.” 

 Entre a população alheia aos conhecimentos desenvolvidos no estudo da 

Linguística, existe um receio de que as mudanças pelas quais uma língua passa e o 

surgimento de variedades que destoem do padrão possam “corromper” a língua; 

esse receio, contudo, não seria um real motivo de preocupação. Conforme mostra a 

Linguística Histórica, esses processos de mudança e variação são fenômenos 

naturais que acontecem com todas as línguas, embora a maior parte dos falantes 

não pareça ter consciência dessa dinâmica. 

 Faraco (2005) cita três fatores que dificultam a percepção das mudanças 

linguísticas: a forma lenta com que a língua se altera; o fato de as mudanças 

atingirem somente partes e não o todo da língua, com uma alternância entre 

mutação e permanência; e a escrita, que é muito mais estável do que a língua falada 

e acaba refreando as mudanças e servindo como referência para a imagem de 

estabilidade da língua. 

 Contudo, algumas situações propiciam que os falantes se deem conta de que 

houve ou está havendo uma mudança na língua. Isso pode acontecer, de acordo 

com Faraco (2005), quando se comparam manifestações linguísticas produzidas em 

épocas muito diferentes. Como exemplo, o autor apresenta um texto escrito 

provavelmente no século XIII ou XIV, intitulado Lenda do Rei Lear, no qual se pode 

notar a ocorrência de palavras que não usamos mais (esto e mallandamte); palavras 

que usamos hoje, mas com significado distinto (porém e curou); ou palavras que se 

apresentam atualmente com outra forma (fermosa e meor). 
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 Faraco ainda afirma que a percepção das mudanças não acontece apenas 

quando se comparam manifestações linguísticas de épocas distintas: essa 

consciência ocorre também no tempo presente; por exemplo, quando há a 

convivência de gerações diferentes. Nesse caso, o autor cita a pronúncia do último 

som de palavras como mal e papel: uma pessoa mais idosa, em torno de 75 anos, 

poderia pronunciar uma consoante lateral, enquanto uma pessoa mais jovem 

provavelmente pronunciaria a semivogal /w/. 

 Outra situação citada por Faraco capaz de revelar uma mudança na língua 

acontece quando se observa a fala de grupos sociais diferentes. Considerando a 

classe média baixa e a classe média alta, é possível perceber que “a ocorrência da 

marca de plural /-s/ em todos os elementos de locuções substantivas como os livros 

velhos é mais frequente entre falantes da classe média alta”; por sua vez, os 

falantes da classe média baixa tendem a “marcar morfologicamente o plural apenas 

no primeiro elemento: os livro velho” (FARACO, 2005, p. 22, grifo do autor).  

 O autor, porém, alerta que as variações não indicam necessariamente que 

uma mudança esteja em processo: “Daí se dizer que em Linguística Histórica nem 

toda variação implica mudança, mas que toda mudança pressupõe variação.” 

(FARACO, 2005, p. 23, grifo nosso). 

 Outra possibilidade de percepção de mudança linguística por parte do falante 

está na comparação entre a língua escrita e a língua falada. De acordo com Faraco 

(2005), isso acontece porque a escrita é mais um meio mais conservador do que a 

fala, levando ainda mais tempo para assimilar os fenômenos inovadores.  

 Um exemplo citado por esse autor são as orações relativas iniciadas por 

preposição: na escrita, a preposição se mantém; na fala, ela é suprimida. Assim, 

uma oração como O livro que mais gostei foi “Dom Casmurro” tem muito mais 

chances de ocorrer na língua falada do que O livro de que mais gostei foi “Dom 

Casmurro” – esta última, por sinal, parece estar em processo de desaparecimento 

na fala, mas possui presença relativamente forte na escrita. (FARACO, 2005, p. 25). 

Com base nisso, o autor afirma que essas diferenças no uso da preposição geram 

uma dificuldade durante a escrita, o que pode contribuir para que o falante perceba 

que sua língua está em processo de mudança. 

 Ao notar um processo de mudança linguística em curso, os falantes – em 

geral dos grupos socioeconômicos mais privilegiados – costumam ter uma reação 

negativa, considerando-as “como fenômenos de ‘degradação’, ‘corrupção’ da 
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língua”. (FARACO, 2005, p. 27). Ainda de acordo com o autor, os grupos que 

implementam as mudanças apresentam frequentemente baixo prestígio social; 

dessa forma, sua fala, com as formas inovadoras, acaba também recebendo uma 

avaliação negativa, pois esse processo estaria “empobrecendo” e “desvalorizando” a 

língua. Atribuir tais efeitos à mudança linguística e à variedade das formas se 

constitui um equívoco, pois não existe uma “língua pura” que tenha se conservado 

invariável desde o seu surgimento até os dias atuais.  

 Considerando estritamente o ponto de vista linguístico, as variedades são 

equivalentes e não há como determinar qual delas seria melhor ou mais correta. A 

diferenciação entre elas surge do ponto do vista social. Conforme explica Faraco 

(2005, p. 33), “algumas variedades, por razões políticas, sociais e/ou culturais, 

adquirem uma marca de prestígio (...) e outras não” – e são essas variedades 

prestigiadas que constituem a chamada norma ou variedade culta. 

  

2.1.1 A mudança linguística 

 

 De acordo com Faraco (2005), todos os aspectos de uma língua são 

mutáveis, sendo que as mudanças podem ser de ordem fonético-fonológica, 

morfológica, sintática, semântica, lexical ou pragmática. O nível fonético-fonológico é 

o mais estudado até agora, contando com uma metodologia mais refinada de 

pesquisa do que os demais campos de estudo. 

 A característica mais básica do processo de mudança linguística é que ele 

acontece em todas as línguas. De acordo com Faraco (2005, p. 44): “É próprio de 

todas elas [as línguas] – como, aliás, de qualquer outra realidade humana e até 

mesmo da natureza em geral, como nos mostram geólogos e biólogos – passar por 

transformações no correr do tempo”, ou seja, a mudança linguística é um fenômeno 

absolutamente natural. 

 Como exemplo, Faraco analisa o caso do Latim: apesar de nenhuma 

sociedade contemporânea falar essa língua, ela continua, de alguma forma, sendo 

falada pelas sociedades que possuem línguas românicas. Assim, “embora se possa 

dizer que o Latim está há muito extinto, o fluxo histórico nunca se interrompeu: 

houve um longo, complexo e, principalmente ininterrupto processo histórico de 

transformações.” (FARACO, 2005, p. 45). É interessante observar que nem mesmo 

o Latim pode ser considerado o “ponto de partida”, pois essa língua representou 
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uma etapa de um fluxo histórico que passou por mudanças desde as origens pré-

históricas dos povos indo-europeus. 

 Outra característica da mudança linguística é que ela ocorre de forma 

contínua, porém lenta e gradual, sendo que as alterações não acontecem com a 

totalidade de uma língua, mas sim com partes dela. Esse aspecto gradual é 

evidenciado com a existência de fases intermediárias durante o processo de 

substituição de uma forma por outra: “Há sempre, no processo histórico, períodos de 

coexistência e concorrência das formas em variação até a vitória de uma sobre a 

outra.” (FARACO, 2005, p. 46). 

 Além disso, Faraco cita a regularidade da mudança linguística como uma de 

suas características: “Desencadeada a mudança, há regularidade e generalidade no 

processo, atingindo de forma bastante sistemática o mesmo elemento, dadas as 

mesmas condições, em todas as suas ocorrências”. (FARACO, 2005, p. 50). Para 

ilustrar, o autor cita como exemplo os encontros consonantais latinos /kl-/ e /pl-/, no 

início de palavra, que se transformaram nas consoantes /y-/ espanhola (grafada ll) e 

/S-/ em português (grafada ch). 

 Ao se depararem com essas mudanças linguísticas, os falantes costumam se 

perguntar por que as línguas mudam. Sobre esse questionamento, Faraco (2005, p. 

73) afirma: “As línguas mudam porque nada é estático e, numa realidade em que 

tudo se transforma, estranho seria se justamente as línguas não mudassem.” 

   

2.1.2 A percepção da mudança 

 

Conforme visto anteriormente, Faraco (2005) aponta que, em decorrência 

dessas situações em que há percepção de mudança, os falantes podem manifestar 

uma reação negativa, pois estaria havendo uma degeneração da língua. Outros, 

ainda, baseando-se na ideia de que mudança equivale a simplificação, acreditam 

que esse processo evolutivo das línguas contribua para deixá-las mais “práticas” do 

que eram no passado. 

Embora essas reações hoje sejam consideradas como senso comum e 

tenham sido deixadas de lado pelos linguistas, é interessante notar que elas foram 

relevantes para os primeiros estudiosos dessa área. De acordo com Faraco, eles 

entendiam que as línguas antigas, em razão de suas características morfológicas 
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como declinações e conjugações, estavam em um estágio superior de 

desenvolvimento, ou seja, “mais adaptadas à expressão, por realizarem um maior 

número de distinções gramaticais no nível morfológico.” (FARACO, 2005, p. 76). 

Essa concepção que justificaria a tarefa de reconstruir o “glorioso” passado 

das línguas foi defendida na metade do século XIX por August Schleicher, que, com 

base em sua formação em ciências biológicas, concebeu a língua como um 

organismo vivo, independente de seus falantes. Assim, as línguas passariam por 

fases de desenvolvimento, maturidade e declínio, ou seja, com o passar do tempo, 

as línguas sairiam de um estágio superior e se degenerariam. (FARACO, 2005). 

Em contraposição a essa linha de pensamento, Otto Jespersen, no fim do 

século XIX, defendeu que “na história das línguas não há decadência, degradação, 

degeneração: o que há é progresso, um caminho de mudanças na direção de 

formas mais aperfeiçoadas.” (FARACO, 2005, p. 77). De acordo com Jespersen, 

citado por Faraco (2005), as mudanças tornavam as línguas mais claras e precisas, 

exigindo menos esforço do falante em termos de memória e articulação da fala e 

deixando-as mais aptas para a expressão. 

Essas duas concepções antagônicas não costumam ser levadas em 

consideração pelos linguistas contemporâneos, ou seja, não se entendem mais as 

mudanças como degeneração ou progresso. Conforme conclui Faraco: 

Se se mantivesse essa concepção degenerativa, seria difícil (ou impossível) 
dar conta do fato de que continuamos interagindo, de que as línguas se 
mantêm organizadas e de que nenhuma língua é menos estruturada do que 
qualquer outra. (FARACO, 2005, p. 82). 
 

Portanto, tanto as reações negativas quanto positivas frente à percepção das 

mudanças, manifestadas pelos linguistas mais antigos e hoje pela comunidade leiga, 

mostram-se inadequadas sob a luz da concepção atual da Linguística. 

Neste ponto, é interessante se perguntar por que, mesmo com os avanços 

obtidos pela Linguística, essas reações improcedentes são tão frequentes e 

apresentam tanta força entre os membros de nossa sociedade. Igualmente curioso é 

buscar uma explicação para o fato de que, nos grandes meios de comunicação, 

sempre que o assunto envolva a língua, se fazem presentes profissionais muitas 

vezes não especializados em Linguística – embora esses mesmos meios convidem 

médicos para falar sobre saúde, veterinários para falar sobre animais e engenheiros 

para falar sobre construções. Para tentar responder a essas indagações, é possível 

recorrer a tópicos abordados pela Sociolinguística. 
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2.2 SOCIOLINGUÍSTICA 
 

Conforme visto na seção anterior, enquanto fatos como a mudança e a 

variedade linguística são amplamente conhecidos pelos estudiosos e pesquisadores 

da área, eles representam uma fonte de receio e desconfiança para a comunidade 

leiga. Essa situação foi tema de um artigo postado por Sírio Possenti em seu blog: 

Todos acham normal que aquila tenha derivado para águia, que asinus 
tenha derivado para asno (tem muita coisa mudada aí, mas o básico é que 
a palavra latina proparoxítona se torna paroxítona), mas acham ridículas 
formas como fosfro (para fósforo), corgo (para córrego), xicra e chacra (para 
xícara e chácara), embora a regra antiga que explica a mudança e a atual 
que explica a variação sejam a rigor a mesma (os falantes seguem regras, 
não erram!!!), sem contar que dizem, numa boa, sem se dar conta do que 
fazem, xicrinha e chacrinha. (POSSENTI, 2008, grifos do autor). 
 

Nesse trecho do post de Sírio Possenti, encontram-se exemplos de situações 

vividas cotidianamente: embora o Português tenha se modificado com o passar do 

tempo, desde sua origem latina, e todos os falantes tenham incorporado essas 

mudanças, algumas variantes são consideradas erradas apesar de seguirem 

exatamente as mesmas regras das demais mudanças. 

Outra situação retratada por Sírio Possenti é a diferença nos usos do futuro 

sintético e o perifrástico: “Duvido que haja 10% de professores ou falantes letrados 

que profiram o dito futuro (aplicarei minha poupança em ações da empresa X). 

Todos dizem ‘vou aplicar’.” (POSSENTI, 2008, grifo do autor). A respeito disso, o 

autor comenta mais detalhadamente: 

Não vou dizer (!!) que todos falam sempre assim porque sei que uma língua 
sempre apresenta variação. Alguns entrevistados, ou jornalistas, dirão (!!), 
talvez, de vez em quando, no meio da conversa, “falaremos disso na 
próxima entrevista”, claro, sendo mais formais. Em compensação, alguns 
também dirão “vamo falá disso na próxima veiz”, sendo bem mais informais. 
E ninguém nota que falou errado durante a entrevista. Por quê? Porque 
ninguém fala errado mesmo! Isso não é erro. Esse é o português falado 
culto do Brasil hoje. É um fato. Só isso. (POSSENTI, 2008). 
 

 Nesse trecho, Possenti destaca que, hoje, no país, as manifestações de fala 

seguem formas diferentes, chamando uma dessas variedades de “português falado 

culto do Brasil” – a qual se pode classificar como uma norma. 

 

2.2.1 Norma 
 

 No livro Norma Culta Brasileira: Desatando Alguns Nós, Faraco explica que a 

dicotomia langue/parole elaborada por Ferdinand de Saussure, embora tenha 
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formalizado a “concepção de língua como um sistema social uniforme que se 

materializaria nos usos individuais (estes sim heterogêneos)”, mostrava-se 

insuficiente para explicar a “imaginada unidade sistêmica, bem como para dar conta 

da variedade linguística supraindividual.” (FARACO, 2008, p. 36).  

 A partir dessa insuficiência apresentada pela dicotomia saussuriana, o 

linguista Eugenio Coseriu, no início da década de 1950, elaborou o conceito de 

norma, transformando a dicotomia em tricotomia (sistema/norma/fala). Assim, “cada 

norma se organiza como um certo arranjo de possibilidades admitidas pelo sistema”, 

sendo que esses arranjos são provenientes do uso habitual de um determinado 

grupo social de falantes. (FARACO, 2008, p. 36). Considerando os argumentos 

expostos, Faraco propõe uma definição do que é “norma”: 

É possível, então, conceituar tecnicamente norma como determinado 
conjunto de fenômenos linguísticos (fonológicos, morfológicos, sintáticos e 
lexicais) que são correntes, costumeiros, habituais numa dada comunidade 
de fala. Norma nesse sentido se identifica com normalidade. (FARACO, 
2008, p. 37). 
 

 Faraco ainda afirma que, dentro da perspectiva variacionista (o que inclui a 

Sociolinguística e a Dialetologia), é possível equiparar os conceitos de norma e 

variedade, enquanto o olhar gerativista propõe uma correspondência entre norma e 

gramática. Entretanto, independente das diferentes visões que cada teoria oferece, 

nenhuma delas “deixa de reconhecer o fato básico: não há norma sem organização.” 

(FARACO, 2008, p. 38). 

 Em consequência desse fato básico, Faraco mostra que se tornam 

empiricamente infundadas as concepções do senso comum de que analfabetos ou 

falantes da variedade popular falam “sem gramática”. Além disso, esse fato também 

põe em xeque a noção de erro: “Se um enunciado é previsto por uma norma, não se 

pode condená-lo como erro com base na organização estrutural de outra norma.” 

(FARACO, 2008, p. 38). 

 De acordo com os apontamentos desse autor, cada comunidade apresenta 

um conjunto de normas, e não apenas uma única variedade. Assim, em um país de 

grandes proporções territoriais e com população diversificada como é o caso do 

Brasil, haverá inúmeras normas linguísticas, como as variedades faladas pelos 

jovens que moram nas cidades, pelos habitantes da periferia urbana e pelos grupos 

rurais de diversas ascendências étnicas. Da mesma forma, cada falante de uma 
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determinada comunidade muda sua fala conforme o contexto em que se encontra, 

seguindo um senso de adequação e optando por uma norma ou outra. 

 É importante considerar que, assim como não existem línguas puras, também 

não há normas puras: “as normas absorvem características umas das outras – elas 

são, portanto, sempre hibridizadas” (FARACO, 2008, p. 44). 

 Estabelecendo uma relação com as seções anteriores, ressalta-se que, 

conforme demonstrado pela Linguística Histórica, o contato entre diferentes normas 

e sua consequente hibridização são fenômenos que atuam em favor das mudanças 

linguísticas, reforçando que “toda realidade linguística é organizada, heterogênea, 

híbrida e mutante” (FARACO, 2008, P. 45), por mais que essas concepções 

desafiem o senso comum. 

2.2.2 Norma culta 

 

 Em decorrência dos estudos sociolinguísticos, foi possível perceber que 

algumas variedades da língua recebem a qualificação “cultas”1. Com base na análise 

dos dados obtidos pelo projeto NURC (Norma Linguística Urbana Culta), constatou-

se que estas variedades cultas, em geral, correspondem à linguagem urbana 

comum2, a qual se caracteriza por ser dominante nos meios de comunicação social 

com seus diferentes estilos, desde os menos monitorados (novelas e programas 

humorísticos, por exemplo) até os mais monitorados (noticiários). (FARACO, 2008). 

 Dessa forma, as variedades cultas aparecem em usos monitorados da língua 

realizados por grupos sociais urbanos, pertencentes a posições do meio para cima 

na hierarquia econômica, com amplo acesso à cultura e à educação formal. De 

acordo com Faraco (2004), “trata-se daquilo que é normal, recorrente, comum, na 

expressão linguística desses segmentos sociais, em situações mais monitoradas.” 

 Ainda, deve-se fazer uma ressalva a respeito da norma culta: embora haja 

certa unidade, essa norma também apresenta variabilidade. Conforme apontado por 

Faraco (2008), podem ser observadas variações da norma culta de acordo com a 

região de origem ou a faixa etária do falante. Como exemplo, o autor cita as 

pronúncias “pasta” ou “pashta” (para a palavra pasta), “dia” ou “djia” (para a palavra 

dia) e “awto” e “alto” (para a palavra alto), todas pertencentes à norma culta. 

                                                             
1
 Conforme explanado por Faraco (2008, p. 56), o adjetivo “culta” se refere “especificamente a uma 
certa dimensão da cultura, isto é, à cultura escrita.” 

2
 Expressão cunhada por Dino Pretti em 1997. (FARACO, 2008). 
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 Ainda nesse aspecto da variabilidade, é necessário fazer uma distinção entre 

a norma culta falada e a norma culta escrita – o que se justifica por formas que 

ocorrem exclusivamente ou com maior frequência em uma delas. Um exemplo dado 

por Faraco (2008) diz respeito ao uso dos pronomes pessoais oblíquos de terceira 

pessoa (o, a, os, as): embora tenham praticamente desaparecido da norma culta 

falada brasileira, eles são bastante comuns na norma culta escrita. Conforme já 

exposto anteriormente, a escrita é muito mais estável do que a língua falada e acaba 

refreando as mudanças, servindo como referência para a imagem de estabilidade. 

 Faraco (2008) afirma que essa associação da norma culta com os usos 

monitorados e com a cultura escrita faz com que os falantes atribuam a ela um valor 

social positivo – ou seja, mesmo que as diferentes variedades tenham valor 

equivalente do ponto de vista linguístico, há uma diferenciação na perspectiva social. 

 Somando-se esse fato com o acesso ao estudo da norma culta ser restrito 

apenas a uma minoria, principalmente em se tratando da língua escrita, tem-se 

como resultado o fato de essa variedade ainda constituir um elemento de 

discriminação social. A esse caráter discriminatório relacionado à norma culta, 

Faraco (2008) atribui a denominação “norma curta”, que corresponderia também à 

tentativa de impedir que fenômenos comuns da língua culta falada aparecessem na 

escrita, ou seja, detalhes gramaticais (“picuinhas”, na expressão de Faraco) que 

permanecem existindo como agentes de discriminação e exclusão. 

 

2.2.3 Norma-padrão 
 

 Embora sob o ponto de vista exclusivamente linguístico todas as variedades 

ou normas de uma língua tenham o mesmo valor, isso não significa que elas se 

equivalham socialmente. Por isso, algumas variedades recebem um juízo de valor 

positivo, enquanto outras sofrem com o desprestígio. Em razão desse maior valor 

recebido, foi a norma culta que, entre as demais variedades, passou a ser objeto de 

registro em gramáticas e dicionários. (FARACO, 2008). 

 A origem desses instrumentos de padronização da língua se encontra na 

Europa, no fim do século XV, motivada por uma necessidade política de unificação 

linguística nos Estados em consolidação. Conforme resgata Faraco: 

Em resposta à profunda diversificação do mapa linguístico de cada um dos 
novos Estados, emergiu um projeto padronizador. Desde Antonio de Nebrija 
(autor daquela que é considerada a primeira gramática de uma língua 
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moderna – a gramática do Castelhano publicada em 1492) se buscou 
estabelecer, por meio de instrumentos normativos (gramáticas e 
dicionários), um padrão de língua para os Estados Centrais Modernos, de 

modo a terem eles um instrumento de política linguística capaz de contribuir 
para atenuar a diversidade linguística regional e social herdada da 
experiência feudal. A esse instrumento damos hoje o nome de norma-
padrão. (FARACO, 2008, p. 75, grifos do autor). 
 

 A partir dessa reflexão, pode-se perceber que a definição de um padrão de 

língua foi artificial, impulsionada por fatores políticos e não linguísticos, em busca da 

uniformização. Como a norma culta corresponde à variedade de maior prestígio, ela 

foi a base para a escolha do padrão linguístico a ser adotado, ou seja, em sua 

origem, a norma-padrão esteve muito próxima à norma culta. 

 Entretanto, apesar dessa proximidade, deve-se salientar a diferença entre a 

norma culta e a norma-padrão: enquanto a primeira é a expressão corrente de 

determinados grupos sociais em algumas situações, a norma-padrão é uma 

abstração do uso real com o objetivo de servir como referência para a uniformização 

da língua. (FARACO, 2008). 

 Em consequência, os instrumentos linguísticos como dicionários e gramáticas 

passaram a apresentar, além da função descritiva, uma maneira de fixar um padrão 

a ser seguido, com força coerciva suficiente para que a fala e a escrita se 

submetessem ao que estava estabelecido por eles. (FARACO, 2008). 

 Segundo Faraco (2008), a norma com sentido de “normalidade” passa a ter 

sentido de “normatividade”, e a norma-padrão acaba sendo confundida com a 

própria língua. Esse seria um dos motivos para as dificuldades encontradas em se 

estabelecer um debate com uma dimensão mais ampla, que envolva, além de 

linguistas, profissionais como jornalistas, escritores e professores. De acordo com 

Faraco (2008, p. 78), “o tom do debate no Brasil (...) é sempre o mesmo: recriminam-

se os brasileiros por não cuidarem de sua língua e por supostamente não saberem 

falar e escrever ‘corretamente’”. 

2.2.3.1 Norma-padrão no Brasil 

 

 Conforme apontado por Faraco (2008), o estabelecimento da norma-padrão 

no Brasil foi mais artificial do que os processos ocorridos na Europa: enquanto lá o 

objetivo era promover a unificação dos territórios e formar Estados, aqui o mote foi 

combater as variedades do Português popular. Assim, o projeto de unificação da 

segunda metade do século XIX não teve como referência a norma culta (ou a 
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linguagem urbana comum) brasileira, mas sim o padrão utilizado por alguns 

escritores românticos portugueses em suas obras. 

 Essa tentativa padronizadora, porém, não alcançou o resultado almejado: por 

ser excessivamente artificial e distante da realidade linguística mesmo dos falantes 

letrados urbanos, esse padrão nunca conseguiu de fato se instalar no país – apesar 

de ainda resistir nas concepções de alguns puristas. (FARACO, 2008). 

 Além disso, Faraco (2008) explica que, como não há “ameaças” à unidade 

das variedades do Português Brasileiro, a norma-padrão seria totalmente 

dispensável – e até inconveniente – no Brasil; porém, a necessidade de se ter uma 

norma-padrão para a ortografia é bastante clara (para esse fim, conta-se com o 

Vocabulário Ortográfico da Academia Brasileira de Letras).  

 O maior impasse permanece, então, na regulamentação de fenômenos 

sintáticos: ao mesmo tempo em que Faraco se pergunta se não seria suficiente 

considerar a norma culta como referência para a fala e a escrita, ele reconhece que 

ainda é difícil debater essas questões, pois “continuamos assombrados pela norma-

padrão escrita fixada no século XIX, pela violência simbólica que a acompanha e 

pelo temor histórico de uma suposta ‘desagregação’ da língua em nosso país.” 

(FARACO, 2008, p. 87). 

 
2.2.4 “Norma curta” 
 

 No livro Norma Culta Brasileira: Desatando Alguns Nós, de 2008, Faraco 

cunha o termo “norma curta”, que ele define da seguinte maneira: 

Trata-se de um conjunto de preceitos dogmáticos que não encontram 
respaldo nem nos fatos, nem nos bons instrumentos normativos, mas que 
sustentam uma nociva cultura do erro e têm impedido um estudo adequado 
da nossa norma culta/comum/standard. (FARACO, 2008, p. 94). 
 

 Infelizmente, a “norma curta” tem sido utilizada como referência para o bem 

falar e escrever e para o ensino escolar, além de ser constantemente reforçada pela 

mídia, pelos manuais de redação e pelas questões de concursos públicos, entre 

outros meios, os quais repetem tais dogmas como verdades inquestionáveis e 

muitas vezes os utilizam para discriminar e constranger. (FARACO, 2008). 

 De acordo com Faraco (2008), os estudiosos gramaticais de melhor qualidade 

do país têm consciência de que a língua é mutante e heterogênea, estando assim 

mais propensos a apresentar a norma culta do que a reforçar a norma-padrão 

malsucedida do século XIX, de modo a equilibrar as formas conservadoras e as 
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mais recentes. Esse trabalho é facilitando pelos conhecimentos obtidos em projetos 

como o já citado NURC. 

 Na perspectiva da “norma curta”, por outro lado, não há lugar para 

ponderação e equilíbrio: as regras são inflexíveis e aquilo que foge aos dogmas 

deve ser condenado. Segundo Faraco (2008), não é raro que o discurso dos 

defensores de tal norma assuma tons grosseiros e vulgares. 

 Ainda assim, é curioso constatar que, dentro de um discurso tão absoluto, há 

várias contradições, as quais podem ser encontradas por meio da comparação de 

manuais de gramática. Para ilustrar essas controvérsias, Faraco (2008) cita o 

exemplo de falar ao telefone e falar no telefone: enquanto Eduardo Martins, no 

Manual de Redação e Estilo de O Estado de S. Paulo, afirma que “uma pessoa fala 

ao telefone”3 (sem qualquer tipo de explicação), Napoleão Mendes de Almeida, na 

Gramática Metódica da Língua Portuguesa, defende que o correto é “falar no 

telefone”4 e condena a outra forma, pois ela configuraria um galicismo. Apesar da 

existência de inúmeras contradições, a “norma curta” continua passando a 

impressão, ao menos no senso comum, de que é certeira, inquestionável e uniforme.  

 

2.2.5 Preconceito linguístico 
 

 No âmbito da Sociolinguística, Marcos Bagno publicou, em 1999, a primeira 

edição do livro Preconceito Linguístico: o que é, como se faz5, no qual ele expõe em 

tom de denúncia a “mitologia do preconceito linguístico”. Essa mitologia corresponde 

a uma série de pensamentos que as pessoas em geral apresentam a respeito da 

língua, em especial sobre o Português Brasileiro. 

 Alguns desses pensamentos reunidos por Bagno, os quais ele denomina 

“mitos”, podem ser encontrados no material analisado para este trabalho, o que 

justifica o interesse em conhecê-los. Assim, os oito mitos apresentados por Bagno 

(2007) são: 

 1. “A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade 

surpreendente”; 

 2. “Brasileiro não sabe Português.” / “Só em Portugal se fala bem Português”; 

                                                             
3
 MARTINS FILHO, E. L. Manual de Redação e Estilo de O Estado de S. Paulo. São Paulo: O 

Estado de São Paulo, 1997. 
4
 ALMEIDA, N. M. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. São Paulo: Ática, 2005. 

5
 Neste trabalho, utilizou-se a edição publicada em 2007. 
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 3. “Português é muito difícil”; 

 4. “As pessoas sem instrução falam tudo errado”; 

 5. “O lugar onde melhor se fala Português no Brasil é o Maranhão”; 

 6. “O certo é falar assim porque se escreve assim”; 

 7. “É preciso saber gramática para falar e escrever bem”; e 

 8. “O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social”. 

 Bagno (2007) afirma que esses mitos são transmitidos e perpetuados em 

nossa sociedade por meio de um mecanismo de círculo vicioso que envolve a 

gramática tradicional, o ensino tradicional e os livros didáticos:  

(...) a gramática tradicional inspira a prática de ensino, que por sua vez 
provoca o surgimento da indústria do livro didático, cujos autores – 
fechando o círculo – recorrem à gramática tradicional como fonte de 
concepções e teorias sobre a língua. (BAGNO, 2007, p. 73).  
 

 A respeito desses elementos, Bagno (2007) pondera que o Ministério da 

Educação tem incentivado as escolas a apresentar uma postura mais flexível e que 

os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais admitem que o ensino precisa se 

libertar dos mitos em torno da língua. O autor também assume que várias editoras 

têm procurado se adequar às novas diretrizes, reformulando o material 

disponibilizado aos alunos.  

 Apesar desses avanços, Bagno (2007, p. 74) reconhece que “é necessário 

um trabalho lento, contínuo e profundo de conscientização para que se comece a 

desmascarar os mecanismos perversos que compõem a mitologia do preconceito.” 

O autor também explica que é ainda mais difícil combater o preconceito que os 

falantes apresentam sobre si próprios, acreditando que o Português seja uma língua 

difícil ou que eles não sabem falar corretamente. 

 A partir dessa reflexão, Bagno (2007, p. 75) afirma que existe um quarto 

elemento envolvido no mecanismo de propagação dos mitos linguísticos, o qual ele 

chama de “comandos paragramaticais” e define como “todo esse arsenal de livros, 

manuais de redação de empresas jornalísticas, programas de rádio e de televisão, 

colunas de jornal e de revista, CD-ROMs, ‘consultórios gramaticais’ por telefone e 

por aí afora”. 
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2.2.5.1 A mídia e o preconceito linguístico 
 

 Um exemplo recente para ilustrar a forma como a mídia lida com a língua 

ocorreu em 2011, no episódio envolvendo um livro didático adotado pelo Ministério 

da Educação (MEC) e distribuído para a educação de jovens e adultos, o qual foi 

acusado de estar “ensinando errado” (esse caso será apresentado com mais 

detalhes na análise das figuras 68 a 70). 

 As críticas tecidas ao livro didático adotado pelo MEC não representam um 

caso isolado de preconceito linguístico divulgado pela mídia. Várias situações como 

essa podem ser encontradas no livro Língua na Mídia, escrito por Sírio Possenti e 

publicado em 2009. Nessa obra, Possenti reproduz colunas de sua autoria, 

publicadas a partir de 2002, que têm em comum o objetivo de comentar “análises 

fajutas (...) de autoria de prestigiosos profissionais da mídia que, quando falam de 

língua, emitem juízos completamente desinformados.” (POSSENTI, 2009, p. 7). 

 Considerando as análises inadequadas reunidas em seu livro, Possenti afirma 

que os intelectuais brasileiros não são capazes de aceitar a existência de variedades 

linguísticas conforme ambiente geográfico, social, profissional etc., além de não 

compreenderem o que é uma língua e seguirem seus instrumentos normativos à 

risca: “Os intelectuais brasileiros leem gramáticas (quando leem) e dicionários como 

os fundamentalistas leem suas Bíblias e Corões.” (POSSENTI, 2009, p. 13). 

 Outras críticas feitas por Possenti aos intelectuais com espaço na mídia são 

de que eles persistem em associar variedades de linguagem com maior ou menor 

sofisticação de pensamento, além de não conseguirem perceber que há regras para 

a ocorrência de “desvios” na fala popular (por exemplo, “menas” só aparece diante 

de formas femininas, quase sempre substantivos).  

 Essas práticas criticadas por Possenti correspondem aos conceitos de “norma 

curta” visto anteriormente: muitas vezes, os intelectuais brasileiros se põem a falar 

sobre língua recorrendo a dogmas, instrumentos normativos e concepções repletas 

de preconceitos, ignorando os avanços da ciência que realmente estuda o objeto de 

seu discurso. 

 Em consequência disso, é essa mesma concepção de língua que é 

manifestada pelas pessoas comuns, consumidoras dessa mídia, e que se reflete nos 

ambientes on-line. 
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3 METODOLOGIA  

 

A execução deste trabalho se deu por meio da coleta de publicações 

encontradas na internet, mais especificamente nas redes sociais Facebook e Twitter, 

que expressassem um imaginário sobre a língua, especialmente sobre o Português 

Brasileiro. Essas postagens (em quantidade de 70 itens) foram armazenadas em 

sua forma original, com registro por meio de imagem (captura de tela).  

Quando possível e relevante, foi investigada a origem da mensagem, 

incluindo dados como a formação do emissor e os possíveis efeitos de sentido 

criados a partir dos posts.  

O conteúdo dessas publicações foi então submetido a uma análise para 

determinar a qual conceito de língua ele corresponderia (conceito acadêmico ou do 

senso comum) e comparado com as posições tanto da gramática normativa quanto 

da Linguística, considerando-se especialmente a Linguística Histórica e a 

Sociolinguística. 

 As figuras foram divididas em cinco blocos, de forma a agrupar aquelas que 

apresentassem enunciados relacionados entre si e a permitir uma análise mais 

abrangente. São eles: 

 a) Brasileiro não sabe Português; 

 b) Certo x Errado; 

 c) Fala e Pronúncia; 

 d) Preservação do Português; e 

 e) Pensamento e Comportamento. 

 Essa divisão não é absoluta; algumas das figuras poderiam constar em outros 

blocos além daquele escolhido, porém, ao separá-las, tentou-se destacar os pontos 

mais marcantes de cada uma. Enquanto algumas imagens foram analisadas 

individualmente, outras foram discutidas em conjunto, possibilitando uma associação 

entre os enunciados. 

 É relevante destacar que as fontes das figuras são sempre perfis encontrados 

no Facebook ou no Twitter, com data entre 2012 e 2013. Como grande parte dos 

emissores dos enunciados pertence à comunidade leiga, não versada em 

Linguística, optou-se por omitir nomes, endereços de perfil nas redes sociais e 

fotografias de pessoas que porventura aparecessem nas capturas de tela, evitando 
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possíveis constrangimentos. Essa omissão não foi realizada no caso de perfis fakes6 

no Twitter, do perfil de Dad Squarisi nessa mesma rede social e de páginas7 do 

Facebook que se propõem justamente a falar sobre a língua. Algumas figuras 

correspondem a charges e, nesses casos, preferiu-se não retirar a assinatura de seu 

autor; apesar disso, as fontes de captura continuam sendo as redes sociais. 

 

3.1 AS REDES SOCIAIS COMO CAMPO DE PESQUISA 

 

Assim como a grande mídia emite sua opinião sobre objetos de estudo da 

Linguística, a comunidade leiga também adota uma posição em relação a eles. Em 

decorrência do crescimento do acesso à internet no Brasil, essas posições sobre a 

língua, da mesma forma que acerca de outros assuntos cotidianos, são debatidas 

não apenas no mundo físico, mas também no ambiente virtual, principalmente nas 

redes sociais on-line. 

Conforme divulgado pelo Ibope (2012), 94,2 milhões de pessoas acessaram a 

internet no país no terceiro trimestre de 2012 (considerando pessoas de 16 anos ou 

mais que acessam a web a partir de qualquer ambiente e as pessoas de 2 a 15 anos 

que a acessam em domicílios). Esse número de internautas indica que o Brasil 

corresponde à sétima maior audiência mundial na internet. (BANKS, 2012). 

Com o crescimento e a popularização do uso da internet no Brasil, a teia de 

relacionamentos pessoais passou a figurar nas plataformas on-line, conhecidas 

como redes sociais on-line. 

Um serviço de rede social on-line consiste essencialmente na representação 

de cada usuário (geralmente na forma de “perfil”), com suas ligações sociais e uma 

variedade de serviços adicionais. A maioria dos serviços de rede social funciona por 

meio dos navegadores (por exemplo, Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla 

Firefox) e disponibiliza formas de interação para seus usuários, como e-mail e 

mensagens instantâneas. Além disso, as redes sociais permitem que seus usuários 

compartilhem ideias, atividades e eventos e interesses com suas respectivas redes 

de contatos. (JONES; MORGAN; HODGES, 2010).  

                                                             
6
 Os chamados “perfis fakes” são perfis falsos, que não correspondem a uma pessoa real. 

7
 Páginas do Facebook diferem das contas pessoais: enquanto estas representam pessoas, aquelas 
podem corresponder a organizações, empresas, marcas, celebridades ou a um tópico de debate. 
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O Facebook é a rede social mais popular da atualidade: de acordo com Mark 

Zuckerberg, o fundador desse site, 1 bilhão de pessoas estão cadastradas no 

serviço, o que corresponde a um sétimo da população mundial. (FACEBOOK, Inc., 

2013). Nessa rede, os usuários podem criar seus perfis, adicionar outros usuários 

como seus contatos, trocar mensagens com eles e receber notificações automáticas 

quando esses amigos atualizarem suas páginas. Ainda, os usuários podem publicar 

mensagens em forma de texto, imagens e vídeos, o que possibilita difundir uma 

variedade de conteúdos. (JONES; MORGAN; HODGES, 2010). 

O Twitter, por sua vez, é um site que oferece os serviços de rede social e 

microblogging, permitindo que seus participantes enviem e leiam mensagens, os 

chamados “tweets” (postagens baseadas em texto com até 140 caracteres), de 

outros usuários. Os membros dessa rede social podem se inscrever para receber os 

tweets de outras pessoas – ou seja, um usuário passa a “seguir” o outro e começa a 

ser chamado de “seguidor”. (JONES; MORGAN; HODGES, 2010). 

De acordo com a revista Galileu (2012), 90,8% dos internautas brasileiros 

acessam redes sociais, gastando em média 4,9 horas por mês nessa atividade. As 

redes sociais com mais usuários são o Facebook (no qual 94% das pessoas que 

acessam esse tipo de serviço possuem uma conta), o Orkut (75%) e o Twitter (73%), 

mas há uma diferença na frequência de uso delas: enquanto o Facebook se 

manteve em primeiro lugar entre as três (88,9%), o Twitter subiu para a segunda 

posição (41,3%) e o Orkut caiu para a quarta (31,7%). 

Dessa forma, considerando a abrangência das redes sociais no Brasil, elas 

oferecem um campo legítimo para se investigar o imaginário de língua que permeia 

a comunidade não acadêmica, possibilitando a identificação de concepções e 

comportamentos provenientes dele. 
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4 ANÁLISE DOS POSTS ENCONTRADOS NAS REDES SOCIAIS 

 

4.1 BRASILEIRO NÃO SABE PORTUGUÊS 

 

 As imagens a seguir, retiradas do Twitter ou do Facebook, revelam algumas 

concepções que os falantes brasileiros apresentam de si mesmos e dos demais 

falantes a respeito da língua.  

 

 

FIGURA 1 - Inglês ? Nem sei português vou saber inglês 

 
 

 

FIGURA 2 - E o Português? Aí varêia!!! 

 
 

 Nas figuras 1 e 2, está presente o senso comum de que os brasileiros não 

sabem falar Português adequadamente, o qual corresponde a um dos mitos a 

respeito da língua levantados por Bagno (2007). Na primeira imagem, o falante se 

questiona como pode saber Inglês sem antes saber Português; na segunda, a 

falante afirma ser fluente em vários idiomas, mas não em sua língua-mãe. 

 Esse posicionamento refletido nas imagens vem ao encontro do que Bagno 

(2007, p. 75-76) afirma: “O tipo mais trágico de preconceito não é aquele que é 
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exercido por uma pessoa em relação a outra, mas o preconceito que uma pessoa 

exerce contra si mesma.” 

 Além disso, é possível perceber nas imagens o terceiro mito listado por Bagno 

(2007): “Português é muito difícil.” De acordo com esse autor, os brasileiros têm 

essa impressão a respeito da língua porque o ensino sempre tomou como base as 

regras do Português de Portugal, que não se equivalem totalmente às normas que 

são seguidas no Brasil. Por conta disso, a norma gramatical ensinada na escola soa 

muito artificial, já que ela não representa o uso real da língua, e os brasileiros 

acabam tendo que decorar regras que não lhes fazem muito sentido. 

  

 

FIGURA 3 - Como sou brasileira, deixo escapar erros gramaticais 

 

 Nesse exemplo, retirado do Facebook, uma pessoa que se apresenta como 

“escritora de histórias infantis”, com dois livros publicados, afirma que, em razão de 

ser brasileira (a conjunção como dá o sentido de causalidade), deixa “escapar erros 

gramaticais”. Encontra-se no enunciado o imaginário da inacessibilidade à norma-

padrão, como se a naturalidade brasileira tornasse impossível esse suposto domínio 

pleno do Português com todas as suas normatizações. 

 A partir dessa análise, é possível deduzir que a escritora acredita no mito de 

que brasileiros não sabem Português, pois eles cometem “erros gramaticais” – e ela 

também colabora com a perpetuação desse mito, mesmo que não tenha intenção.  

 Neste ponto, pode-se questionar outro senso comum: o de que escritores são 

profundos conhecedores da norma-padrão e, consequentemente, “autorizam” a 

oficialização de uma regra quando resolvem colocá-la em suas obras. Esse senso 

comum, aliás, acaba por diminuir as possibilidades de um escritor: embora esses 

profissionais sejam capazes de usar a língua para fins artísticos, informativos etc., 

espera-se que eles sejam, na verdade, especialistas em norma-padrão – tarefa que 

qualquer livro de gramática tradicional pode cumprir muito bem. 
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FIGURA 4 - Os meninos que roubou a cena 

 
 

 

FIGURA 5 - Já ensinou português para algum flamenguista hoje? 

 
 

 Nas figuras 4 e 5, o preconceito linguístico está direcionado a um segmento 

especial de falante: torcedores de dois times de futebol, notadamente Corinthians e 

Flamengo. De acordo com uma pesquisa realizada entre 2012 e 2013, essas 

equipes possuem as duas maiores torcidas do país: respectivamente, 14,6% e 

16,8% da população (PLURISTOCHOS PESQUISAS E LICENCIAMENTO 

ESPORTIVO, 2013), tendo, portanto, um forte apelo popular. Frequentemente, 

esses torcedores são associados às camadas mais desprivilegiadas da sociedade, 

com estigma de possuir baixa escolarização.  

 Ao tomar uma variedade popular como motivo para chacota dos falantes que 

a utilizam, essas mensagens constituem um exemplo do caráter discriminatório 

relacionado à norma culta, ao qual Faraco (2008) denomina “norma curta” – já 

discutida previamente neste trabalho. 

 Além disso, no caso da imagem 4, não há um “erro claro de Português” como 

afirma seu emissor, mas sim uma regra diferente da norma-padrão: na sentença os 

meninos que roubou a cena, o plural não foi marcado no verbo, mas está marcado 

no determinante e no nome. Um erro verdadeiro, ou uma agramaticalidade, seria 
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uma sentença como *o menino que roubaram, a qual não seria produzida por um 

falante nativo. 

 

 

FIGURA 6 - E qual é esse que você tá falando agora? 

 

 Assim como a figura 2, a imagem 6 traz novamente a cena da entrevista de 

emprego; a diferença, porém, é que nesta imagem o preconceito linguístico parte do 

entrevistador, enquanto naquela ele é manifestado pela candidata. 

 Continuando a análise, é possível perceber mais um ponto nesta imagem 

além da manifestação do mito de que brasileiros não sabem falar Português: trata-se 

de uma situação de vulnerabilidade do falante, na qual ele está sendo avaliado por 

um entrevistador que está numa posição superior à sua, pelo menos 

momentaneamente. Ainda, seria possível argumentar com o entrevistador que a 

expressão tá, utilizada por ele, tampouco corresponde à norma-padrão do Português 

– e nem por isso ela é considerada pertencente a outra língua. 

  

 

FIGURA 7 - A mina pretende ser advogada e nem aprendeu o português correto ainda 

 

 Na imagem 7, encontra-se um questionamento sobre alguém (a “mina”) 

querer ser advogada não tendo cumprido o pré-requisito “aprender o Português 

correto”. Além da concepção equivocada de que um falante brasileiro pode não 
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saber a própria língua (já debatida nas figuras anteriores), aparece a ideia de que 

existe um “Português correto”. 

 Conforme discutido anteriormente, Faraco (2005) afirma que qualquer língua 

humana corresponde a um feixe de variedades, assim não há como existir um único 

Português para que este seja o correto. Ainda, o autor explica que, sempre que 

alguém se refere a uma língua, seja o Português ou não, não se está fazendo 

referência a um padrão único, mas sim às variedades que a constituem. 

 

 

FIGURA 8 - Ao menos você fala BEM o português 

 
 

 O emissor dessa mensagem compactua com o senso comum de que algumas 

pessoas falam o Português “melhor” do que outras, o que implica que haveria uma 

forma de medir a “destreza” com que cada falante executa essa ação.  

 A mensagem também reafirma a ideia de que poucas pessoas falam bem o 

Português, enquanto a grande maioria da sociedade não seria capaz de fazê-lo. 

Apesar disso, o autor do tweet não define o que é “falar bem o Português”; seria 

falar seguindo as regras da norma-padrão ou da norma culta, utilizar um vocabulário 

rebuscado, prender a atenção dos interlocutores, ter argumentos fortes? 

 Considerando que o emissor acredita que “o restante da população” não fala 

bem a língua portuguesa, é possível afirmar que se faz presente nessa imagem, 

novamente, o mito citado por Bagno (2007, p. 19) de que “brasileiro não sabe 

português”. Falta ao emissor o esclarecimento de que a fala não corresponde à 

normatização, mas se constitui em um elemento heterogêneo, com todas as suas 

variedades mais ou menos prestigiadas. 
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4.2 CERTO X ERRADO 

 

 As imagens desta seção fornecem alguns exemplos de estabelecimento de 

formas certas e erradas na língua portuguesa, sendo a maior parte deles retratos da 

“norma curta” citada por Faraco (2008). 

 

 

FIGURA 9 - Logo x Logotipo x Logomarca 

 

 A figura 9, divulgada no Facebook, tenta pôr fim a uma discussão recorrente 

entre os profissionais de design: a legitimidade (ou não) da expressão logomarca.  

 De acordo com o livro ABC da ADG: Glossário de Termos e Verbetes 

Utilizados em Design Gráfico8, que teria originalmente publicado a mensagem 

veiculada no Facebook, a palavra logomarca não deveria ser utilizada, pois ela se 

trataria de um “neologismo incorreto no mínimo redundante”.  

 A discussão sobre um neologismo ser correto ou incorreto se mostra um tanto 

improfícua, pois todo neologismo será correto do ponto de vista da Linguística (se a 

expressão está em uso, ela existe) e, ao mesmo tempo, incorreto sob o olhar da 

                                                             
8
 VOLLMER, L. ABC da ADG: Glossário de Termos e Verbetes Utilizados em Design Gráfico. São 

Paulo: Blutcher, 2012. 
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norma-padrão (já que se trata de um termo não dicionarizado, portanto não 

reconhecido). De qualquer forma, tanto as versões digitais dos dicionários Houaiss, 

Michaelis e Priberam quanto o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (da 

ABL) registram a palavra logomarca. 

 Além disso, segundo Azeredo (2000, p. 98) “a união de dois ou mais lexemas 

para a criação de uma nova unidade fixa” corresponde a uma composição, que seria 

o caso de palavras como corre-corre e pega-pega, as quais, mais do que 

redundantes, consistem na repetição da mesma palavra – e ninguém condena seu 

uso por isso. Sob essa perspectiva, a redundância supostamente alegada pelo livro 

não representa uma agramaticalidade em Português. 

 

 

FIGURA 10 - Superlativo Absoluto Sintético: Magra 

 

 Assim como a figura 9, a imagem 10 discute a legitimidade de alguns 

vocábulos. Nesta mensagem, as três formas para o superlativo absoluto sintético de 

magra são consideradas “aceitáveis”, mas, ao mesmo tempo, há uma enfatização de 

que “uma pessoa muito magra é uma pessoa ‘macérrima’”, enquanto as outras duas 

formas seriam “populares”. Com isso em mente, é possível dizer que a mensagem 

em questão é um tanto incoerente. Assim como na imagem 9, as expressões 

consideradas inválidas ou “menos válidas” são termos já dicionarizados. 

 A recomendação feita no fim da mensagem é reforçada pelo dicionário 

Houaiss, no verbete magro: “a forma magérrimo (século XX) vem sendo usada como 

se o étimo fosse *mager,gris, e não macer,cris,cre, sendo, pois, menos 

recomendável.” Apesar disso, as variedades do Português não apresentam uma 

regra pela qual seja necessário formar o superlativo absoluto sintético a partir do 

radical latino, assim não se trata de uma forma que não pertença a essa língua. 
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FIGURA 11 - Existe estudanta? 

 

 Na figura 11, há uma dedução a respeito de como se deve chamar uma 

mulher que exerça uma presidência: de acordo com o autor da mensagem, “a 

pessoa que estuda é estudante” e “a pessoa que preside é presidente”. Ao 

questionar se a forma estudanta existe, o emissor já está indicando que discorda do 

uso do termo presidenta. 

 De acordo com uma matéria publicada por Pereira Junior em 2010 na revista 

Língua Portuguesa, os falantes que quiserem um rigor na decisão sobre qual forma 

adotar podem recorrer à Lei Federal n.o 2.749, criada em 1956 pelo senador Mozart 

Lago, a qual determina o uso oficial da forma feminina para designar cargos públicos 

ocupados por mulheres. Apesar da existência dessa lei, a qual permaneceu 

ignorada até os falantes brasileiros se depararem com uma mulher na Presidência 

da República, não há um consenso sobre qual forma deveria ser adotada. 

 Ainda conforme a matéria, o gramático Ataliba de Castilho afirma que 

somente o uso poderá determinar a forma a ser adotada, sendo necessário aguardar 

alguns anos para saber como os falantes vão se referir às mulheres que ocuparem 

esse cargo. A revista ainda explica que o termo presidenta tem seu uso registrado 

pelo menos desde 1899, no dicionário de Cândido Figueiredo. 

 Neste caso, mais do que uma discussão sobre normas, tem-se um 

posicionamento ideológico: ainda na matéria citada, o professor de Filologia e 

Língua Portuguesa da USP Marcelo Módolo afirma que a forma presidenta é a 

preferida por quem considera relevante o fato de haver uma mulher no poder, sendo 

até mesmo motivo de orgulho. Questionado se a preferência pela forma presidente 

denotaria uma rejeição à figura de Dilma Rousseff, Módolo respondeu que essa 

situação ainda precisa ser investigada, pois se trata de um fato novo tanto histórico 

como linguístico – para ele, os falantes usam presidente porque é mais corriqueiro, 

visto que até então o cargo só havia sido ocupado por homens. 

 A imagem a seguir, porém, parece contradizer as afirmações de Módolo: 
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FIGURA 12 - Alguém deve ter sido uma estudanta meio incompetenta
9
 

 

 O emissor da figura 12 deixa claro que não aceita o termo presidenta (nem o 

governo de Dilma Rousseff, por sinal). Utilizando as agramaticalidades *estudanta e 

*incompetenta, o emissor classifica presidenta da mesma forma, ou seja, como uma 

palavra não pertencente ao léxico português. Neste caso, a escolha do falante 

parece ter sido feita mais por ideologia do que uma simples questão de hábito. 

 

 

FIGURA 13 - Depois de preposição, usa-se “mim” ou “ti” 

 

 A figura 13 contém uma mensagem típica de manuais de redação, 

comparando uma forma “errada” e uma forma “certa” seguindo os preceitos da 

norma-padrão (que, neste caso, acaba se tornando “norma curta”) e 

desconsiderando a consagração pelo uso. 

 De acordo com Scherre (2005, p. 92, grifos da autora), a professora Dad 

Squarisi, colunista do Correio Braziliense, na edição de 6 de novembro de 1995 

desse jornal, teria afirmado que “99% dos falantes erram a construção ‘Nada existia 

entre mim e você’ ao substituí-la por Nada existia entre eu e você”. Diante dessa 

porcentagem (embora seja provavelmente força de expressão), Scherre questiona 

Squarisi: “Então, em verdade, quem está errado? Os falantes ou a gramática?”. 

 Dessa forma, recomendações como essa da figura 13 cometem o equívoco 

de desejar adequar a língua à norma, e não o contrário, como se o uso só pudesse 

ocorrer se fosse “autorizado” pela regra. 

                                                             
9
 Mesmo a figura 12 não representando diretamente uma situação de certo versus errado, optou-se 
por colocá-la dentro deste bloco por causa de sua relação com a figura 11. 
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FIGURA 14 - Feliz Dia do Índio pra você que fala: Pra mim fazer! 
 

 Assim como a figura 13, a imagem 14 diz respeito ao uso do pronome oblíquo 

mim. Neste caso, porém, não se trata de expor uma forma correta e uma incorreta, 

mas sim de expressar o valor negativo atribuído aos falantes que fazem uso do 

pronome mim como sujeito. 

 Além da crítica a uma estrutura bastante frequente no Português Brasileiro, o 

emissor da mensagem está atribuindo aos praticantes dessa norma a identidade de 

“índio”, ou seja, um falante que não tem o Português como língua-mãe e cometeria 

“agramaticalidades” em sua fala. Assim, além da demonstração de preconceito 

linguístico, esta mensagem também contém uma dose de preconceito étnico. 

 

 

FIGURA 15 - Amar é... usar corretamente os pronomes possessivos 

 

 A imagem 15 apresenta o casal da série Amar é... para afirmar que “amar é 

usar corretamente os pronomes possessivos”, os quais seriam, de acordo com a 

imagem, teu e tua. O ponto não esclarecido pela mensagem é em que contexto 
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esses pronomes seriam corretos: de acordo com a gramática tradicional, os 

pronomes possessivos em questão devem ser utilizados somente quando o falante 

está se dirigindo ao interlocutor tu. 

 A mensagem da imagem 15 ignora o fato de que, no Brasil, há duas formas 

de tratamento íntimo para o interlocutor: tu e você. Ainda, a mensagem parece 

concordar com os preceitos da norma-padrão de que se deve manter a uniformidade 

de tratamento, realizando a concordância entre pronomes e verbos.  

 Dessa forma, o conteúdo da imagem 15 provavelmente considera ilegítimas 

as normas adotadas por determinados grupos de falantes, as quais incluem 

alternância entre tu e você, uso de tu com forma verbal não marcada, uso de você 

com os pronomes possessivos teu e tua10 etc., conforme demonstrado em estudos 

como os de Loregian-Penkal (2004) e de Cyrino e Brito (2001). 

 

 

FIGURA 16 - “Tu tem...”: Gramaticalmente, não está certo 

 

 O conteúdo da figura 16 também se refere ao uso do tu; neste caso, porém, 

considerando “gramaticalmente errado” concordar esse pronome com o verbo 

conjugado no presente do indicativo da terceira pessoa do singular.  

 Além da crítica ao desvio da norma-padrão, o autor da imagem, identificado 

como Língua Portuguesa, considera “feio” que uma pessoa apresente este “hábito” 

(o qual é, na sequência, denominado “vício”). 

                                                             
10

 De acordo com Faraco (2004), o uso dos possessivos teu e tua concomitante com o uso de você é 
característico da norma de Curitiba quando há uma relação de familiaridade forte com o 
interlocutor; quando há um distanciamento, o pronome possessivo de escolha tende a ser seu. 
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 A ocorrência de tu em conjunto com a forma verbal não marcada foi objeto de 

pesquisa da tese de Loregian-Penkal (2004), que estudou o uso de tu e você na 

Região Sul do país. Em sua conclusão, Loregian-Penkal afirma: 

Temos, por um lado, o uso de tu + forma verbal não marcada nas quatro 
cidades do Rio Grande do Sul – Porto Alegre, Flores da Cunha, Panambi e 
São Borja – e em Chapecó, Santa Catarina. Inclusive tal uso parece 
caracterizar-se (juntamente com o consumo do chimarrão, do culto aos 
CTGs e do churrasco à gaúcha) como marca de identidade gaúcha e de 
valores regionais. Por outro lado, os dados indicam que a manutenção do tu 
está se dando também através do uso da forma verbal canônica de 
segunda pessoa em Florianópolis e Ribeirão da Ilha, principalmente. 
(Loregian-Penkal, 2004, grifos da autora). 
 

 Dessa forma, é possível afirmar que a mensagem veiculada no Facebook 

pela fanpage Língua Portuguesa apresenta características de preconceito 

linguístico, além de indicar um possível desconhecimento das variedades utilizadas 

por grupos de falantes diferentes do seu. 

 

 

FIGURA 17 - Vamos se ver amanhã? 

 

 A figura 17 apresenta conteúdo parecido com o da imagem 15: novamente, 

trata-se de uma mensagem a respeito do uso dos pronomes. Neste caso, a imagem 

apresenta duas sentenças, assinalando com um X vermelho o pronome que estaria 

errado de acordo com a norma-padrão. 

 O autor da imagem não faz nenhuma menção sobre os contextos em que 

cada forma poderia ser utilizada: enquanto os falantes cultos, em situações mais 

formais, apresentam tendência a optar pela segunda forma, a primeira sentença não 

corresponde a uma agramaticalidade numa situação de fala não monitorada. 
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FIGURA 18 - O QUEM é pronome pra lá de elitista 

 

 A imagem 18 foi retirada do Twitter de Dad Squarisi, especialista em 

Linguística, escritora da coluna Dicas de Português (publicada em 15 jornais 

brasileiros), autora de sete manuais de Português, comentarista da TV Brasília e 

editora de Opinião do Correio Braziliense. (DAD SQUARISI, 2013). 

 Em seu tweet, Dad Squarisi não nega o estereótipo de representante da 

classe dos intelectuais brasileiros que costumam reforçar os preceitos da “norma 

curta”: ao condenar o uso do pronome relativo quem com referentes não humanos, 

Squarisi está apenas repetindo as recomendações da gramática tradicional sem 

considerar o uso real desse pronome. 

 Além disso, é curioso observar que, mesmo reprovando o uso de quem com 

referentes que não sejam pessoas, Dad Squarisi personifica tal pronome ao dizer 

que ele é “elitista” e que “só gosta de gente”. Ainda, com a escolha do termo 

violentam, é possível perceber na mensagem a ideia de que os falantes estão 

maltratando a língua ao não utilizar a norma-padrão. 

 

 

FIGURA 19 - “Luta do trabalhador ainda continua”, disse o repórter. Baita pleonasmo 
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 No tweet retratado na imagem acima, Dad Squarisi tece uma crítica à fala de 

um repórter, o qual teria proferido um pleonasmo. Conforme mencionado pela autora 

da mensagem, a ocasião se tratava de uma situação de fala, ou seja, um contexto 

menos monitorado do que a escrita. 

 Além disso, o pleonasmo ainda continua é menos perceptível do que outros 

como subir para cima ou entrar para dentro, podendo ser entendido como uma 

ênfase feita pelo repórter à persistência da luta do trabalhador. 

 É válido também destacar a dimensão do aspecto verbal da forma continuar, 

que apresenta caráter durativo – caráter este que também é dado pela forma ainda. 

Assim, em vez de ser um “baita pleonasmo” ou um acréscimo desnecessário, o 

advérbio está reforçando a ideia de continuidade no momento do enunciado, haja 

vista que não há um ponto de chegada para a ação, ou seja, um encerramento. 

 

 

FIGURA 20 - A alface é feminina sim, senhor 

 

 Na mensagem acima, veiculada pelo Twitter, Dad Squarisi condena o uso de 

alface como substantivo masculino – de fato, as versões on-line dos dicionários 

Houaiss, Michaelis e Priberam, além do Vocabulário Ortográfico da Língua 

Portuguesa (ABL), registram alface apenas como substantivo feminino. 

 Apesar disso, de acordo com Piacentini (2012, p. 115, grifos da autora), “se 

pode usar o masculino quando se trata do pé: ‘Comprei um (pé de) alface a vinte 

centavos’.” Porém, mais importante do que o registro nos instrumentos gramaticais, 

a forma o alface ocorre entre os falantes de Português Brasileiro, portanto, do ponto 

de vista da Linguística, não se pode considerar que essa expressão seja errada.  
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 Ainda, é interessante ressaltar que, diante de tal desvio da norma-padrão, 

Dad Squarisi faz uma invocação a Deus, parecendo dar uma indicação de que tal 

desvio se assemelhe a um pecado. 

 

 

FIGURA 21 - “Nenhuma de nós mandamos”, respondeu Dilma. Bobeou 

 

 No tweet registrado pela figura acima, Dad Squarisi afirma que Dilma 

[Rousseff] “bobeou” ao fazer a concordância do verbo mandar com o pronome 

pessoal nós antecedido por preposição em vez de realizá-la com o pronome 

indefinido no singular.  

 De acordo com Camargo (2009)11, para um sujeito formado por pronome 

indefinido singular + preposição + pronome pessoal, o verbo concordará com o 

pronome indefinido, como em qual de vocês irá à reunião?. Porém, se o pronome 

indefinido estiver no plural, são admitidas duas concordâncias: quais de nós estarão 

dispostos a enfrentar essa situação? ou quais de nós estaremos dispostos a 

enfrentar essa situação?. 

 Parece haver nessa regra (assim como em várias outras) uma certa 

arbitrariedade: com o singular, apenas uma concordância é válida; com o plural, as 

duas são admitidas. A controvérsia continua quando se consultam livros de 

gramática como os de Celso Cunha e Lindley Cintra12 e de Evanildo Bechara13, pois 

nada é mencionado a respeito desse tópico – o que já indica que essa concordância 

é bastante variável, sem uma regra muito bem definida. 

                                                             
11

 Thaís Nicoleti de Camargo é consultora de língua portuguesa da Folha e do UOL. 
12

 CELSO, C.; CINTRA, L. F. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon, 2008. 

13
 BECHARA, E. C. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999. 
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 Porém, Azeredo (2000, p. 161) apresenta duas recomendações interessantes: 

sujeitos ligados por nem requerem verbo no plural, sendo que o verbo ficará na 

primeira pessoa se um dos sujeitos for eu, ou na terceira pessoa nos demais casos. 

Assim, o Azeredo fornece dois exemplos: 

 1) Nem eu nem você podemos sair daqui agora; 

 2) Nem ela nem a irmã sabiam o que estava acontecendo. 

 Ora, um sujeito formado por eu + você (1) pode corresponder, 

semanticamente, ao pronome nós; da mesma forma que um sujeito formado por ela 

+ a irmã (2) equivale ao pronome elas.  

 Como os sujeitos dos exemplos 1 e 2 são ligados pelo nem, é possível dizer 

que eles são intercambiáveis, respectivamente, por nenhum de nós e nenhuma 

delas – justamente os casos em que Dad Squarisi condena o uso do verbo no plural. 

Assim, pode ser identificada uma associação semântica entre as duas formas de 

representar o mesmo sujeito, justificando o uso do verbo no plural apesar do 

pronome indefinido estar no singular. 

 

 

FIGURA 22 - FACE A não é português 

 

 A imagem 22 mostra mais um tweet da escritora Dad Squarisi, desta vez 

regulamentando o uso das variantes face a e em face de. De acordo com Squarisi, 

face a não seria uma expressão do Português. Questionada a respeito da 

legitimidade dessas duas formas, Piacentini (2012) afirma: 

O fato é que face a existe: é uma forma evoluída, reduzida e moderna da 
locução originária EM FACE DE, que a princípio comutava com À FACE DE. 
Ambas eram usadas com o sentido de diante, perante, defronte, na 
presença de. Mais tarde surgiu a variante com a preposição A no final: EM 
FACE A (por possível analogia com “junto a, próximo a”). Inovação mais 
recente é a redução para (EM) FACE A. O mesmo se dá com “em frente a” 
e “em frente de” comutando com “frente a”, locução cuja legitimidade não é 
questionada. (PIACENTINI, 2012, p. 44, grifos da autora). 
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 A partir das declarações de Piacentini, é possível conceber um processo pelo 

qual uma expressão teria originado a outra; ou seja, em suas essências, as duas 

expressões seriam a mesma coisa.  

 Mesmo que não fossem encontrados autores defendendo a legitimidade da 

variante face a, sob o ponto de vista da Linguística ela já seria absolutamente 

gramatical e pertencente ao Português. Portanto, como diria Faraco (2008), essa 

restrição imposta por Dad Squarisi corresponde uma “picuinha” – ou seja, um 

exercício da “norma curta”. 

 

 

FIGURA 23 - Nome correto x O que falamos 

 

 A figura 23 consiste em uma tabela comparando nomes de produtos a suas 

marcas: a coluna da esquerda, que contém os nomes de produtos, é intitulada 

“Nome correto”, enquanto a coluna da direita, que apresenta os nomes das marcas, 

é chamada de “Como falamos”. 

 O uso de uma marca no lugar do nome do produto nada mais é do que uma 

figura de linguagem conhecida como metonímia – “figura de retórica que consiste no 

uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter uma significação 

que tenha relação objetiva, de contiguidade, material ou conceitual, com o conteúdo 

ou o referente ocasionalmente pensado”, de acordo com a versão digital do 

dicionário Houaiss. 

 Dessa forma, a substituição dos nomes dos produtos pelas marcas é um 

fenômeno normal em Português, não havendo, portanto, motivos para considerar 

aqueles como “nomes corretos” e estas como “como falamos” (ou seja, “errado”). 
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FIGURA 24 - O povo tem costume de falar “balas” e “pentes” 

 

 A figura 24 retrata uma mensagem veiculada pelo Twitter na qual está se 

considerado errado o “costume que o povo tem” de se referir a munição e 

carregador como balas e pentes, respectivamente.  

 Nesse caso, o emissor não está levando em consideração que os pares 

balas/munição e pentes/carregador são exemplos de sinônimos, os quais são um 

fenômeno corriqueiro na língua portuguesa, assim como a metonímia apresentada 

na imagem anterior. 

 Dessa maneira, embora o emissor esteja atribuindo um valor negativo às 

formas balas e pentes, elas correspondem às variantes mais adequadas fora do 

contexto técnico. Por outro lado, falantes que possuem determinado conhecimento 

do assunto armas provavelmente se sentem mais confortáveis com o uso das 

palavras munição e carregador. 

 

 

FIGURA 25 - Parem de falar FEISSE, FACE, FÊICE e/ou derivados 

 

 Na figura 25, um usuário do Twitter faz um “apelo” para que as pessoas 

parem de usar formas abreviadas do nome da rede social Facebook. Ora, o emissor 

da mensagem está criticando um fenômeno muito presente no dia a dia: a atribuição 
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de apelidos aos nomes originais, assim como acontece com refri/refrigerante, 

churras/churrasco e facul/faculdade nas variedades praticadas por alguns grupos.  

 De acordo com Azeredo (2000), formas abreviadas como essas citadas na 

figura acima correspondem a uma abreviação por redução, que geralmente 

conserva o primeiro elemento da forma lexicalmente complexa (mesmo que a 

palavra em questão não pertença ao Português, o processo continua sendo válido).  

 Provavelmente, o emissor da mensagem se sentiu incomodado mais com a 

“intimidade” que as pessoas estão desenvolvendo com o Facebook (que antes era 

mais restrito), a ponto de atribuir um apelido para a rede social, do que com o fato de 

elas estarem utilizando uma forma abreviada. 

 De qualquer forma, é interessante notar que o emissor pede às pessoas que 

parem de falar feisse, face e fêice – três representações escritas correspondentes à 

mesma sequência sonora. Ou seja, não há como detectar qual delas está sendo 

falada em determinado momento, denotando uma correspondência entre escrita e 

oralidade que não tem sustentação. 

 

 

FIGURA 26 - Irá ser = será 

 

 A figura 26 mostra uma sequência de três comentários postados por meio do 

Facebook, sendo que o primeiro e o terceiro são do mesmo emissor (emissor 1). Na 

primeira mensagem, o emissor 1 afirma que se deve trocar a forma irá ser por será, 

pois assim o “Português agradece”. O autor da segunda (emissor 2) contradiz a 

mensagem anterior e, na terceira, o emissor 1 volta a defender seu ponto de vista. 

 As mensagens dessa imagem tratam de três formas utilizadas para indicar o 

tempo futuro em Português: futuro sintético (será), futuro perifrástico com ir no 

presente + infinitivo (vai ser) e futuro perifrástico com ir no futuro + infinitivo (irá ser). 
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 De acordo com Oliveira (2006), a forma perifrástica ir + infinitivo teve o 

começo de sua origem ainda no século XIV, sendo que o processo de auxiliarização 

do verbo ir como indicador de futuro se estabeleceu no século XVI, portanto não se 

trata de um fenômeno novo na língua portuguesa.  

 Essa estrutura passou a ser mais utilizada durante o século XIX e, no século 

XX, ultrapassou a ocorrência do futuro simples na fala: “O futuro simples, de fato, é 

cada vez menos usado na fala, tanto mais formal como menos formal. Já não há 

quase restrições linguísticas nem sociolinguísticas ao uso da forma inovadora nos 

anos 90 [do século XX].” (OLIVEIRA, 2006, p. 194). Dessa forma, embora o emissor 

2 tenha tentado justificar o uso do futuro perifrástico apenas pelo fato de esta 

estrutura corresponder a uma locução verbal, ele demonstra familiaridade com os 

conceitos da Linguística ao afirmar que “não há qualquer tipo de erro nisso”. 

 Além disso, faltou ao emissor 1 considerar que não apenas o Português 

“agradeceria”, mas também outras línguas como Inglês, Francês, Espanhol e 

Italiano, uma vez que elas passaram pelo mesmo processo de mudança na 

expressão do tempo futuro. (OLIVEIRA, 2006). 

   

  

FIGURA 27 - Jamais fale ou escreva 

 

 A figura 27, postada no Facebook, contém uma lista de expressões que as 

pessoas “jamais devem falar ou escrever”, sendo que a maioria apresenta algum 

desvio da ortografia-padrão. Embora sejam socialmente desprestigiadas, as 

variantes a serem evitadas conforme a mensagem em questão possuem a mesma 

legitimidade linguística que as formas-padrão. 

 Os pares de formas “certas” e “erradas” apresentados mostram que essas 

variantes são concorrentes que, eventualmente, podem levar a uma mudança 
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linguística – porém não necessariamente, conforme já exposto na revisão de 

literatura. Ou seja, talvez essa mensagem reúna exemplos de uma possível 

mudança em curso, o que vai além do simples julgamento de certo e errado. 

  

4.3 PRONÚNCIA E FALA 

 

 As imagens deste bloco retratam opiniões emitidas pelos usuários do 

Facebook e do Twitter a respeito da língua portuguesa falada, com objetivo de 

demonstrar alguns fenômenos que são entendidos como “erro”. 

 

 

FIGURA 28 - Nego erra até qnd fala em português 

 

 A figura 28 consiste em dois tweets do mesmo emissor, sendo que a 

sequência cronológica corre de baixo para cima. Por meio das mensagens, seu 

autor faz uma crítica aos podcasters14 e vloggers15 que apresentam algum desvio na 

pronúncia-padrão dos itens que analisam, atribuindo esses desvios ao fato de a 

Wikipédia não ensinar pronúncia. Em seguida, o emissor comenta que “nego erra 

até quando fala em Português.” 

 A partir das mensagens, é possível detectar que, além da monitoração que o 

emissor faz da fala de outra pessoa, ele reproduz o mito de que brasileiro não sabe 

Português e sugere que esses falantes não fazem uma boa representação da 

“cultura nacional” (e quem faria isso melhor do que um brasileiro?). 

                                                             
14

 Podcaster é o termo utilizado para denominar o autor do podcast, uma série de arquivos de áudio 
digital publicada na internet que permite o download e o acompanhamento automáticos por parte 
de seus ouvintes. (PODCASTING, 2013). 

15
 Vlogger é o indivíduo que produz vídeos pessoais para publicar na internet em sites com 
atualizações frequentes e estrutura similar à dos blogs. (VIDEOBLOG, 2013).  
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 No campo extralinguístico, é possível perceber que o emissor dos tweets está 

fazendo uma crítica àqueles que recomendam ou se propõem a analisar um produto 

sem conhecê-lo a fundo, somente lendo informações superficiais na Wikipédia – 

desta vez sim um fator que realmente interfere em uma análise. 

 

 

FIGURA 29 - Nada contra o jeito de falar dos cariocas, mas tem que mandar uma repórter pra Europa 
com esse sotaque carregado?? 

 

 A figura 29 mostra um tweet um tanto incoerente: se o emissor nada tem 

contra o jeito de falar dos cariocas, por que ele se incomoda com o envio de uma 

repórter pertencente a esse grupo linguístico à Europa e por que considera o 

sotaque da profissinal “carregado”? 

 De fato, para uma pessoa de origem não carioca, o “sotaque” de um falante 

da cidade do Rio de Janeiro (desconsiderando diferenças sociais, educacionais, 

etárias etc.) pode causar estranhamento, posto que são dois representantes de 

normas diferentes. Dessa forma, é possível afirmar que o emissor do tweet estava 

incomodado com um dialeto carioca. 

 De acordo com Ferreira e Cardoso (1994, p. 16), “define-se dialeto como um 

feixe de isoglossas16, ou seja, um conjunto de isoglossas que se somam e que, 

portanto, mostram uma relativa homogeneidade dentro de uma comunidade 

linguística em confronto com outras.”  

 Em um dialeto de determinada região, pode haver diferenças socioculturais 

(conhecidas como diastráticas) e de estilo (diafásicas), ou seja, falantes de uma 

mesma região apresentam diferenças em suas falas conforme os diferentes estratos 

sociais e circunstâncias de comunicação. (FERREIRA e CARDOSO, 1994). Na 

                                                             
16

 Segundo Ferreira e Cardoso (1994, p. 12-13), “por isoglossa entende-se uma linha virtual que 
marca o limite, também virtual, de formas e expressões linguísticas. As isoglossas podem delinear 
contrastes e consequentemente apontar semelhanças em espaços geográficos (isoglossas 
diatópicas), podem mostrar contrastes e mostrar semelhanças linguísticas socioculturais 
(isoglossas diastráticas) ou ainda podem configurar diferenças de estilo (isoglossas diafásicas).” 
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reprodução do tweet acima, o emissor desconsidera que o “sotaque carioca” (ou o 

dialeto carioca) pode apresentar variações mesmo que os falantes morem no 

mesmo espaço geográfico. 

 Ainda, o emissor não especifica quais características do dialeto da repórter o 

fazem considerá-lo “carregado”. Apesar disso, a atribuição dessa qualidade ao modo 

de falar demonstra que, para o emissor da mensagem, existe pelo menos uma 

variedade mais “neutra” do dialeto carioca – provavelmente, que se pareça mais 

com a sua própria norma. 

   

 

FIGURA 30 - Nao aguentei o sotaque paulista misericórdia 

 

 Na imagem 30, o emissor do tweet afirma que tentou assistir ao filme 

brasileiro O Magnata17, mas desistiu depois de dez minutos com a justificativa de 

que “não aguentava o sotaque paulista”.  

 O longa-metragem, de 2007, é ambientado na cidade de São Paulo e mostra 

o cotidiano de um jovem cantor punk de classe média-alta que gosta de passar os 

dias na periferia, na companhia de seus amigos, os quais pertencem a um estrato 

menos privilegiado da sociedade. (IMDb, 2013). Dentro desse contexto, o esperado 

é que os personagens sejam falantes justamente do dialeto criticado – do contrário, 

o filme seria um tanto irrealista. 

 Assim como no tweet da figura 29, a motivação para a mensagem da imagem 

30 parece ser o estranhamento causado por um dialeto diferente daquele praticado 

pelo emissor, sem especificação sobre as características fonético-fonológicas. Além 

disso, o emissor demonstra certo desconhecimento linguístico ao considerar um 

feixe de variedades como um único “sotaque paulista”. 

                                                             
17

 O MAGNATA. Direção de Johnny Araújo. São Paulo: Gullane: Buena Vista International, 2007. 1 
DVD (97 min), color. 
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 Ainda neste caso, semelhante ao tweet de Dad Squarisi reproduzido na 

imagem 20, há uma menção religiosa: a expressão “misericórdia”, de acordo com a 

versão on-line do dicionário Hoauiss, quando usada como interjeição, corresponde à 

“exclamação de alguém que pede que o livrem de castigo, de ato de violência ou da 

morte; pedido de piedade ou clemência” – ou seja, trata-se novamente da 

associação de uma variedade a algo passível de ser castigado. 

  

 

FIGURA 31 - Odeio sotaque de curitiba, ô coisa feia 

 

 

FIGURA 32 - Esse jogo tá mais feio que sotaque de paranaense 

 

 

FIGURA 33 - Sotaque de mineiro só n é mais feio q o nordestino 

 

 Assim como as figuras 29 e 30, as imagens de 31 a 33 mostram tweets 

contendo juízos de valor a respeito de um dialeto. Na figura 31, o emissor da 

mensagem “odeia” o sotaque curitibano, considerando-o “feio”; na 32, o alvo é o 

“sotaque de paranaense”; na 33, por fim, são considerados “feios” os sotaques 

mineiro e nordestino. 
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 Nenhum dos três emissores explica quais são as marcas dialetais que os 

fazem atribuir o adjetivo feio aos quatro dialetos citados. As diferentes normas do 

Português Brasileiro não são mais feias, mais bonitas, mais corretas ou mais lógicas; 

todas as variedades praticadas por falantes nascidos no Brasil seguem regras 

próprias e são igualmente gramaticais. 

 Assim como nas figuras 29 e 30, também parece faltar aos autores das três 

mensagens reproduzidas acima a noção de que os dialetos variam mesmo dentro de 

uma cidade, portanto não há apenas um “sotaque curitibano”. Da mesma maneira, 

não há apenas um dialeto paranaense, mineiro ou, pior, nordestino, como se uma 

região toda seguisse a mesma norma. Os mais de 53 milhões de nordestinos (IBGE, 

2012), distribuídos em nove estados, não teriam como falar exatamente o mesmo 

dialeto, visto que ele apresenta diferenças além do espaço geográfico, conforme 

exposto na análise da figura 29. 

   

 

FIGURA 34 - Uma campanha a favor do “R” do infinitivo verbal 

  

 A imagem 34 foi veiculada pelo Facebook, aproveitando o símbolo da opção 

Curtir (a representação de uma mão fazendo sinal de “positivo”) para emitir seu juízo 

de valor. Assim, estão aprovadas as pronúncias que conservam o /R/ final nos 

verbos no infinitivo e, consequentemente, estão reprovadas aquelas em que ocorre 

apagamento desse fonema (neste caso, a reprovação é marcada com um 

“negativo”, talvez um “não curtir”). 

 De acordo com Callou, Moraes e Leite (1998), o apagamento do /R/ no final 

dos verbos no infinitivo é antigo no Português do Brasil e, desde suas primeiras 

manifestações, foi considerado característico de falantes incultos. Segundo Huback 

(2006), o escritor Gil Vicente, no século XVI, excluía a letra R final dos verbos no 
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infinitivo em suas obras para representar a fala de negros, muçulmanos, judeus, 

agricultores e ciganos, enquanto utilizava a grafia-padrão para transcrever a fala dos 

portugueses. Ou seja, esse fenômeno já nasceu desprestigiado – e não parece ter 

havido alguma mudança nesse juízo de valor no decorrer dos séculos. 

 Callou, Moraes e Leite (1998) afirmam que o apagamento do /R/ em posição 

final dos verbos no infinitivo passou por uma expansão entre os falantes e hoje é 

comum em grupos de diferentes estratos sociais. Assim, é possível afirmar que a 

crítica a tal fenômeno corresponde a uma negação do uso real da língua, com intuito 

de preservar uma regra da norma-padrão que há tempos se mostra enfraquecida. 

 

 

FIGURA 35 - Moço, eu quiria sabê si “ursa gástica” tem ífe 

  

 Na imagem acima, vê-se uma senhora já de certa idade falando ao telefone, 

com um balão representando sua fala, e, do outro lado da linha, surge uma mão que 

corrige a transcrição. Ainda, chama a atenção o conteúdo do balão: a senhora quer 

saber se “úlcera gástrica” se escreve com hífen. 

 A dúvida que se apresenta aqui é por que uma senhora, aparentemente 

humilde, falante de uma variedade não padrão, precisaria saber o uso do hífen. Ora, 

se ela estiver doente, precisa de tratamento médico, não de consulta ortográfica – e 

muito menos de uma correção em sua fala. 

 A respeito das correções realizadas pela mão saída do telefone, pode-se 

destacar que aparece nesta imagem novamente a reprovação ao apagamento do /R/ 

no final de verbos no infinitivo (sabê/saber), já discutido na imagem anterior. Ainda, a 

mão corrige a forma quiria para queria, sendo que este fenômeno – alteamento da 

vogal média pretônica – está condicionado, no Português Brasileiro, à presença de 
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vogal alta na sílaba subsequente (LEITE, CALLOU e MORAES, 2003), o que 

corresponde a uma regra de uma variedade diferente da padrão, e não a um erro. 

 Uma inadequação que aparece nesta imagem é a transcrição de hífen como 

ífe, com o intuito de destacar a falta da letra H – porém, na fala não existem letras, e 

sim fonemas, tornando essa crítica improcedente. 

 Outra correção feita nessa palavra foi o acréscimo da letra N, pois a falante 

havia suprimido a consoante nasal. De acordo com Schwindt e Bopp da Silva 

(2009), no Português Brasileiro os ditongos nasais em sílabas finais e átonas, como 

ocorre em hífen, podem ser realizados com ou sem a nasalidade; esse fenômeno, 

porém, não é observado nos ditongos em sílaba tônica (carrão, parabéns). Ou seja, 

a redução da nasalidade feita pela senhora corresponde a uma regra da sua 

variedade, não sendo, portanto, alheia ao Português. 

 A figura 35, que foi compartilhada pelo Facebook, é um exemplo de como os 

defensores da “norma curta” podem ser cruéis e alienados em relação aos 

problemas mais sérios enfrentados pelos brasileiros, em especial, neste caso, pelos 

idosos com problemas de saúde e, possivelmente, financeiros. 

   

 

FIGURA 36 - Vamo diminuir... O Ratinho Jr. sempre corta os “S” dos verbos 

 

 

FIGURA 37 - Verbo ASSISTIR não admite voz passiva no sentido de VER 
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FIGURA 38 - “Deixou eu na porta da rodoviária...”. Deixou-me!!! 

 

 

FIGURA 39 - Linguagem coloquial em excesso! 

 

 

FIGURA 40 - Começou com a falta de S: “as canaleta exclusiva” 

 

 As figuras 36 a 40 correspondem aos tweets de uma “consultora em língua 

portuguesa” a respeito de dois debates entre candidatos à Prefeitura de Curitiba 

transmitidos pela televisão, o primeiro realizado no dia 18 de outubro de 2012 pela 

emissora Band (figuras de 36 a 39) e o segundo, no dia 22 de outubro de 2012 pela 

emissora RIC (figura 40). 

 Durante os debates, a consultora se propôs a analisar a fala dos candidatos 

para, em seguida, comparar seus enunciados com a norma-padrão. O contexto 

dessas falas é monitorado a princípio, pois os falantes estão na televisão, 

confrontando seus adversários e sendo avaliados pelo público. Porém, à medida que 

o debate acontece, os conflitos se intensificam e o vernáculo acaba por emergir. 

 Na figura 36, a consultora em língua portuguesa comenta sobre a supressão 

do /S/ que o candidato Ratinho Jr. realiza (vamo em vez de vamos). Zilles, Maya e 
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Silva (2000) discutem o apagamento do /S/ com base em dados do VARSUL obtidos 

em cidades do Rio Grande do Sul, mas que parecem explicar adequadamente a fala 

de Ratinho Jr.:  

Os  resultados  referentes  a  este  grupo  de  fatores  parecem  indicar  que  
os tempos/modos verbais de uso mais raro na língua falada — como o 
subjuntivo e o infinitivo  flexionado  —  favorecem  a  forma  padrão –mos.  
Já  os  tempos  verbais presente e pretérito perfeito, bem como a perífrase 
vamos + infinitivo, que são mais freqüentes  na  fala,  favorecem  o  
apagamento  do  /s/. (...) A perífrase vamos  + infinitivo, o tempo presente e 
o modo imperativo podem estar sendo influenciados pelo alto índice de 
ocorrência de vamos, forma do verbo ir comum aos três fatores. (...) 
Supomos  que  essa  tendência  de  haver  muito  mais  apagamento  do  /s/ 
nesses  casos  possa  estar  vinculada  ao  processo  de  gramaticalização 
do  verbo ir como  auxiliar.  (ZILLES, MAYA e SILVA, 2000, p. 211, grifos 
dos autores). 

   

 A partir desse trecho, é possível afirmar que o desvio apontado pela 

consultora está seguindo uma regra e não constitui uma agramaticalidade – a 

própria emissora do tweet relata que Ratinho Jr. “sempre corta os ‘S’ dos verbos”. 

 Na figura 37, há uma desaprovação da utilização do verbo assistir (com 

sentido de ver) na forma passiva assistido. A justificativa para isso seria que, com 

esse sentido, o verbo assistir corresponderia a um transitivio indireto, necessitando 

assim da preposição a e, por isso, não admitiria a voz passiva (FOLHA ONLINE, 

2009). Por outro lado, Piacentini (2012, p. 148, grifos da autora), ao ser questionada 

se havia algum problema nessa construção, responde: “Nada de erro! Embora 

transitivo indireto, ele admite a voz passiva. Pode-se afirmar o mesmo de obedecer 

(a) e proceder (a) (...) (vale lembrar que a regência é muito dinâmica, mutável).” De 

qualquer forma, não se pode negar que o verbo assistir na voz passiva com sentido 

de ver alcançou a consagração pelo uso, sendo portanto uma forma legítima. 

 A figura 38 faz uma crítica à colocação pronominal utilizada por um dos 

candidatos: deixou eu em vez de deixou-me. De acordo com com Cyrino, Nunes e 

Pagotto (2009), nos últimos dois séculos o Português Brasileiro passou por 

mudanças significativas em relação ao quadro de complementos pronominais, sendo 

que uma delas foi o prevalecimento de pronomes plenos (não átonos) na posição de 

objeto. Assim, conforme esses autores, algumas variedades do Português popular 

admitem o pronome pleno eu também na posição de complemento. 

 Outra mudança na complementação pronominal citada por esses autores foi a 

adoção de um sistema essencialmente proclítico. Dessa forma, mesmo que o 
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candidato optasse pelo pronome átono me, ele provavelmente utilizaria a forma me 

deixou em vez de deixou-me.  

 Na imagem 39, a consultora de língua portuguesa parece soar um alarme – 

“Linguagem coloquial em excesso!” –, disparado por causa da informalidade do 

enunciado de um dos candidatos (“tô aqui para enfrentar esse tipo de coisa 

mesmo!”). Ora, em se tratando de um debate de candidatos a um cargo público, é 

esperado que, com o passar do tempo, o monitoramento da fala dê lugar à 

emergência do vernáculo (pode-se observar que o tweet foi postado às 23 horas e 

21 minutos, sendo que o debate se iniciou às 22 horas), conforme discutido por 

Scherre (2005): 

(...) os resultados da pesquisa sociolinguística podem ser usados para a 
discussão do preconceito linguístico, apresentando fatos interessantes, que 
evidenciam que os políticos e as autoridades brasileiras – falantes nativos 
do Português Brasileiro – não estão simplesmente “nocauteando a 
concordância”, “tropeçando” ou cometendo “gafes”, mas, sim, deixando seu 
vernáculo emergir numa situação de fala e/ou escrita, situação em que 
muitos não admitem que o referido vernáculo possa emergir. (SCHERRE, 
2005, p. 66). 
 

 Além dessa possibilidade, pode-se relacionar a passagem de estou para tô às 

modificações fonéticas que as palavras sofrem durante sua evolução, conhecidas 

como metaplasmos. Conforme Coutinho (1976), não é necessário recorrer ao Latim 

para constatar a relevância desse processo no Português, bastando comparar 

enunciados de épocas distintas. No exemplo da figura 39, é possível identificar 

metaplasmos por subtração, mais especificamente uma aférese (quedas dos 

fonemas iniciais) e uma apócope (supressão de fonema no fim da palavra).  

 Somando-se a isso, está o fato de que a realização do ditongo ou como ô não 

é exclusiva da palavra estou, pois o mesmo processo acontece em roupa > ropa, 

louca > loca e pouco > poco em algumas variedades. Dessa forma, o enunciado do 

candidato não é um caso isolado e agramatical. 

 Por fim, na figura 40, a consultora reprova a falta de /S/ no enunciado as 

canaleta exclusiva. Apesar de não corresponder à norma-padrão, o plural foi feito de 

acordo com uma regra da variedade popular: basta marcá-lo no determinante. 

 Em conclusão a essa série de imagens referentes aos debates transmitidos 

pela televisão, é possível afirmar que todos os “erros” apontados pela consultora em 

língua portuguesa são, na verdade, desvios da norma-padrão, bastante frequentes 

nas variedades populares (e, em certo grau, na variedade culta também, como no 

caso do verbo assistir na voz passiva). Ou seja, muito antes de serem erros ou 
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agramaticalidades, os casos aqui discutidos se tratam de exemplos de “norma curta” 

– em vez de avaliar o quanto a fala de cada candidato corresponde à norma-padrão, 

seria mais proveitoso avaliar as propostas de cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 41 - Salve os plural! Todos para de falar assim. Os plural precisa de nós 

 

 

FIGURA 42 - O acordo da lingua portuguesa de 2050 vai extinguir o plural 

 

 As imagens 41 e 42 tecem uma crítica à marcação do plural feita em 

desacordo com a norma-padrão, a qual já apareceu nas imagens 4 (os meninos que 

roubou a cena) e 40 (as canaleta exclusiva). 

 De acordo com Scherre e Naro (1998), o Português falado no Brasil 

apresenta variação sistemática na concordância de número, contando com variantes 

explícitas e variantes zero (0) de plural em elementos verbais e nominais. Desse 

modo, as sentenças criadas pelos emissores das mensagens para imitar e criticar 

uma variedade do Português acabam obedecendo a determinadas regras e são 

perfeitamente gramaticais no Brasil. 

 Segundo Lucchesi (2009), a variação na concordância de número, tanto 

verbal quanto nominal, pode ter sido originada, assim como outros casos de 
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variação e mudança, no contato do Português com as línguas africanas e indígenas 

desde meados do século XVI até o final do século XIX. Os falantes pertencentes a 

esses grupos passaram por um processo de transmissão linguística irregular18, ou 

seja, não adquiriram a norma culta da época.19 

 Entre o final do século XIX e o início do século XX, o Brasil recebeu mais de 3 

milhões de imigrantes europeus e asiáticos, que ingressaram na base da pirâmide 

social e foram destinados ao trabalho braçal no campo. Nesse ambiente, o modelo 

para aquisição do Português que os imigrantes tiveram foi proveniente dos 

capatazes e de outros trabalhadores braçais, portanto falantes da variedade popular, 

já com as mudanças resultantes da transmissão irregular. Com a ascensão 

econômica e social dos imigrantes, esses falantes levaram algumas estruturas 

populares adquiridas por eles para o meio da norma culta. (LUCCHESI, 2009).  

 Na imagem 42, o emissor reproduz uma mensagem que afirma que os plurais 

serão “extintos” da língua portuguesa pelo “acordo de 2050”, provavelmente uma 

referência ao acordo ortográfico de 2009 – que, como o nome já indica, alterou 

apenas a ortografia. O emissor então faz um comentário sobre a mensagem 

reproduzida, afirmando que o “desuso dos plurais” seria “coisa de curitibano”.   

 O fenômeno da variação na concordância de número se espalhou e atingiu 

todas as camadas da sociedade brasileira a partir do maior prestígio conquistado 

pelos imigrantes (SCHERRE, 1994, citada por LUCCHESI, 2009); assim, ele não 

poderia ser uma exclusividade da capital paranaense, mas sim uma realidade 

encontrada em todo o país. Apesar dessa “universalização” da variação, Lucchesi 

(2009) ressalta que há uma grande diferença na frequência com que essas marcas 

se manifestam entre as classes com maior poder aquisitivo e mais acesso à 

educação formal e aquelas mais desprivilegiadas. 

 Ainda, Scherre e Naro (1998) afirmam que a variação na concordância no 

Português falado no Brasil está internalizada na mente dos falantes, sendo que, na 

escrita, a variação é encontrada também em Portugal. Os autores ainda se 

                                                             
18

 De acordo com Lucchesi (2009, p. 53), o Português passou por “drásticas alterações, sobretudo em 
função do processo de transmissão linguística irregular, desencadeado nas situações de contato 
entre línguas abrupto, massivo e radical, compreendendo a aquisição precária do português por 
parte dos índios e africanos”. 

19
 Mattos e Silva (1992) apresenta uma versão diferente para esse fenômeno: a autora relata que já 
havia variação na concordância verbo-nominal em textos do século XIII, indicando que essa não é 
uma característica exclusiva do Português Brasileiro, existente desde o período arcaico. 
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questionam sobre o quanto as variações constatadas no Português Brasileiro 

apresentam indícios de crioulização ou descrioulização. 

 Dessa forma, a variação na concordância de número pode ser entendida 

como resultado de um processo de mudança linguística concomitante aos 

acontecimentos históricos de formação da sociedade brasileira – e não como uma 

ameaça “aos plurais”, os quais precisariam ser “salvos” da “extinção”. 

  

 

FIGURA 43 - Fuja dos vícios de linguagem 

 

 A figura 43, retirada do Facebook, recomenda que se fuja dos “vícios de 

linguagem” (notadamente humpf, hã, né, humm, tá, tipo assim, então e coisas), os 

quais parecem estar “oprimindo” o falante. 

 De acordo com Marcuschi (1999), hã, humm (grafadas por ele 

respectivamente como ahn e mm) e então correspondem a formas de hesitação, as 

quais são também objetos de estudo da língua falada20. O autor afirma que a 

característica básica da hesitação é constituir rupturas na fala, preservando a 

fluência, além de revelar as estratégias utilizadas pelos falantes para lidar com 

problemas que surgem no processamento de seus enunciados. Marcuschi (1999) 

ainda defende que esse fenômeno obecede a algumas regras de distribuição, não 

acontecendo aleatoriamente. Sendo assim, a hesitação pode ser entendida como 

                                                             
20

 Conforme Marcuschi (1999, p. 158): “Dizer que a hesitação faz parte apenas do ‘uso’ e não do 
‘sistema formal’ da língua é tomar a língua como uma entidade que existe ‘em si e por si’. Contudo, 
não se pode isolar, de um lado, um objeto típico da língua, ‘a frase’, e de outro, um objeto do uso 
da língua, ‘o discurso’. Ambos estão interligados e se codeterminam funcionalmente.” 
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parte da competência comunicativa em contextos de fala, e não como uma 

disfunção do falante. 

 As formas tipo assim, né e tá (grafadas né? e tá?), entre outras, são 

classificadas por Freitag (2007) como marcadores discursivos – definidos como 

“construções que atuam tanto no plano textual, estabelecendo elos coesivos entre 

partes do texto, como no plano interpessoal, mantendo a interação falante/ouvinte e 

auxiliando no planejamento da fala.” (FREITAG, 2007, p. 23). A expressão então, 

por sua vez, é tratada como marcador discursivo por Braga e Nascimento (2009). 

 Em seu artigo, Freitag (2007) debate justamente o uso dos marcadores 

discursivos, negando o entendimento desse tipo de expressão como “vício de 

linguagem” e defendendo que, apesar de não serem reconhecidos pela gramática 

normativa e de sofrerem estigmatização social, eles apresentam comportamento 

sistemático e indícios de normatização na escrita. 

 A expressão humpf, por sua vez, não corresponde a um “vício de linguagem”, 

mas sim a uma onomatopeia que indica desaprovação ou frustração. Inclusive, ela 

aparece como exemplo para a definição de onomatopeia na versão on-line do 

dicionário Houaiss, na sentença “a mulher resmungou: humpf”. 

 A palavra coisa é classificada como “vício de linguagem” com a justificativa de 

ser muito “vaga”, de forma que é muito fácil encontrar manuais de redação com 

instruções como “evite usar a palavra coisa”. Um questionamento que pode ser feito 

neste caso é se o problema está em coisa ter vários significados (são 19 entradas 

na versão on-line do Houaiss21) ou se está na repetição excessiva em contextos 

escritos ou falados. Ainda, é possível se perguntar se somente a palavra coisa seria 

capaz de gerar problemas por ter vários significados ou por ser bastante repetida – 

outras expressões não poderiam causar o mesmo incômodo?  

 Em resumo, os “vícios de linguagem” que, na imagem, parecem ameaçar o 

falante e dos quais ele deve fugir constituem, na verdade, recursos utilizados 

durante a interação em contextos orais e até mesmo em alguns de escrita, 

obedecendo a determinadas regras de distribuição. 

 

                                                             
21

 Áreas do conhecimento como o Direito e a Filosofia empregam coisa com significados bem 
definidos, não correspondendo então a uma palavra “vaga” em todos os contextos. Ainda, se o 
problema fosse a quantidade de entradas no dicionário, a palavra bandeira seria um vício muito 
pior: ela apresenta 39 acepções no dicionário citado. 
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4.4 PRESERVAÇÃO DO PORTUGUÊS 

 

 Uma das justificativas para se rejeitar as variedades populares é a 

“preservação do Português”, como se a língua fosse prejudicada ou deturpada 

quando se usam formas que não pertencem à norma-padrão.  

 Neste bloco, serão analisadas mensagens publicadas no Facebook ou no 

Twitter que apresentam sensos comuns como a possibilidade de que determinadas 

formas estariam “assassinando”, “desvalorizando” ou “desrespeitando” o Português. 

 

 

FIGURA 44 - Formas de assassinar o Português! 

 

 A imagem 44, compartilhada no Facebook, já apresenta em seu título a 

falácia de que é possível “assassinar o Português” ao utilizar variantes alheias à 

norma-padrão escrita (sabe-se que se trata de um contexto escrito porque Astride, 

em sua terceira fala, afirma que a conversa acontece na internet). 

 Surpreendentemente, os dois falantes representados na mensagem –

propositalmente repleta de desvios de ortografia – não demonstram ter dificuldades 

com a pontuação: as orações contêm vírgulas e pontos de acordo com a gramática 

tradicional. Pessoas reais que apresentassem tantos desvios em termos de 

ortografia, indicando um acesso precário à educação, dificilmente conheceriam o 

uso formal da pontuação. 

 Dessa forma, a mensagem em questão acaba sendo pouco realista ao tentar 

retratar falantes que desconhecem ou não utilizam a norma-padrão em contexto 

escrito, ao mesmo tempo em que reforça o “prejuízo” que essas pessoas estariam 

causando ao Português. 
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FIGURA 45 - Assaltaram a gramática 

 

 O título da imagem 45 é bastante parecido com o título da figura 44 (“Formas 

de Assassinar o Português”) no sentido de acusar os falantes de variedades 

populares de prejudicar a língua. As duas mensagens contêm exemplos de palavras 

e expressões com desvios da norma-padrão escrita, porém, na imagem 45 o 

emissor se preocupou em apresentar a forma dicionarizada. O diferencial nesta 

figura está na fonte dos exemplos: o autor afirma que eles correspondem a “pérolas 

de vocabulário que surgiram durante a correção das redações do vestibular da 

PUC”, sendo que, além dos desvios de ortografia, a imagem reúne palavras não 

dicionarizadas e sentenças com problemas de conteúdo. 

 Desconsiderando a ignorância linguística dessa mensagem, há um problema 

anterior: não há nenhuma indicação de em qual unidade da PUC teria acontecido 
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esse vestibular, nem a data de sua realização. Ou seja, os exemplos podem ter sido 

criados com o intuito de depreciar os candidatos.  

 Essa imagem se destaca pela atitude bastante frequente de colecionar 

desvios apresentados por alunos em suas redações de vestibular, permitindo a 

elaboração de listas que correm a internet e as colunas de jornais como motivo de 

riso e fazem sucesso quando lidas em tom de piada em programas de televisão.  

 Assim como nas imagens 2 e 6, com contexto de entrevista de emprego, os 

falantes retratados pela imagem 45 também se encontram em uma situação de 

avaliação e pressão, pois vestibulares costumam ser provas longas e extenuantes. 

Dessa forma, mais do que “denunciar a precariedade do ensino”, coleções de 

“pérolas de vestibulandos” acabam reforçando o preconceito e a ridicularização das 

pessoas que apresentarem algum desvio da norma-padrão em sua fala e/ou escrita. 

 

 

FIGURA 46 - Ouvi dizer que tem um tal de Facebook que está acabando com o Português! 

 

 

FIGURA 47 - Diga não ao internetês. Diga sim ao português 



63 
 

 A figura 46 apresenta novamente o senso comum de que algo ou alguém 

pode acabar com o Português no Brasil – neste caso, o “assassino da língua” seria o 

Facebook, rede social na qual a mensagem foi veiculada.  

 Por sua vez, a imagem 47 coloca em oposição o Português (a que se deve 

dizer “sim”) e o “internetês”, que corresponde ao sistema de escrita adotado por 

muitos usuários da internet principalmente em mensageiros instantâneos (como o 

Skype) e nas redes sociais. 

 Conforme explanado na metodologia deste trabalho, o acesso à internet e às 

redes sociais, principalmente ao Facebook, está em expansão no Brasil; 

consequentemente, um meio de comunicação que antes era mais restrito às 

camadas da população com maior prestígio social passou a ser utilizado também 

por pessoas com renda inferior e acesso restrito à educação formal, ou seja, que 

não dominam a norma culta falada nem escrita. 

 Além desse grupo, outro estrato que costuma ser associado a formas de 

escrita não tradicionais são os adolescentes, os quais são adeptos do uso de 

abreviações, emoticons e de formas alternativas para se comunicar por escrito – o 

popular “internetês”, que muitas vezes é considerado uma ameaça ao Português, 

como pode ser percebido na imagem 47. 

 De acordo com Xavier (2005), a popularização do acesso à internet 

possibilitou o surgimento de novos gêneros textuais, criando novas maneiras de se 

lidar com a escrita e as normas gráficas. Em relação aos adolescentes, em especial, 

Xavier (2005) defende que eles encontram na internet o espaço ideal para trangredir 

– a escrita-padrão, neste caso –, o que lhes é típico da idade. O autor ainda aponta 

que, da mesma forma que não existe uma única língua falada, também existem 

múltiplas possibilidades na escrita, mais ou menos adequadas a cada situação. 

 Assim como as variedades faladas não estão “assassinando” a língua, os 

diferentes gêneros e suportes de escrita também não representam um mau uso da 

língua: são apenas usos – apesar disso, não se pode negar que a escrita, por ser 

permanente, é muito mais conservadora do que a fala (conforme já debatido na 

revisão de literatura), portanto suas variedades causam ainda mais estranhamento. 

 Ainda sobre a imagem 46, é importante destacar que o Facebook estaria 

assassinando a língua apenas no Brasil; já em Portugal, país representado pelos 

dois personagens, o Português estaria “a salvo”. Portanto, essa charge apresenta 

também os mitos de que “brasileiro não sabe Português” e que “só em Portugal se 
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fala bem o Português.” (BAGNO, 2007). Além disso, é possível deduzir que o autor 

da imagem desconsiderou que as formas não conservadoras utilizadas nas redes 

sociais não são um fenômeno exclusivo do Português, podendo acontecer em 

qualquer língua que possua sistema de escrita. 

 

 

FIGURA 48 - Que mania é essa que os humanos brasileiros têm de assassinar a própria língua 
quando abrem a boca pra falar? 

 

 Na figura 48, o “assassinato do Português”, já bastante discutido, está 

acompanhado de mais dois temas: a suposta dificuldade para aprender essa língua 

e o que os “gringos” pensam sobre ela. 

 De acordo com Bagno (2007, p. 35), um dos mitos em torno da língua é 

justamente a ideia de que “Português é muito difícil”, que se relaciona com o mito de 

que “brasileiro não sabe Português”. Ainda segundo esse autor, o ensino da língua 

na escola está pautado nas regras gramaticais de Portugal, as quais não 

correspondem às normas utilizadas no dia a dia brasileiro, e isso causaria essa 

impressão de dificuldade.  

  A proposta normativista do século XIX não conseguiu se implantar 

definitivamente no Brasil, ficando restrita a uma minoria economicamente 

privilegiada. Assim, é possível reconhecer uma realidade linguística em que os 

alunos das camadas populares precisam aprender a “língua da escola” como se não 

fosse sua língua materna, o que caracteriza uma situação de diglossia (MATTOS E 

SILVA, 2004) e ajudaria a explicar o mito de que “Português é muito difícil”. 

Conforme Bagno (2007, p. 35), “todo falante nativo de uma língua sabe essa língua”, 

ou seja, conhece-a intuitivamente e emprega com naturalidade as suas regras 

básicas de funcionamento. 
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 Caso a mensagem da figura 48 esteja se referindo ao aprendizado de 

Português por um falante não nativo, pode-se constatar outro equívoco: não existe 

uma língua mais ou menos difícil de ser aprendida do que as outras. O que existe, 

na verdade, são línguas mais próximas e mais distantes; por exemplo, será mais 

fácil a um falante de Português aprender Espanhol do que Russo, começando pelo 

fato de a primeira utilizar o alfabeto já conhecido pelo aprendiz. Como bem colocado 

por Bagno (2007, p. 35), “Se existisse língua ‘difícil’, ninguém no mundo falaria 

Húngaro, Chinês ou Guarani, e no entanto essas línguas são faladas por milhões de 

pessoas, inclusive criancinhas analfabetas!”. 

  

 

FIGURA 49 - Não só nosso verde precisa ser preservado, mas também a nossa língua pátria 

 

 A imagem 49 reproduz uma bandeira nacional com a parte verde danificada 

por um machado e compara a destruição das florestas brasileiras com a “destruição” 

da “língua pátria”. Novamente, está presente na imagem e no comentário a ideia de 

que é possível degenerar a língua, que o Português sofre ameaça de extinção da 

mesma forma que as espécies vegetais. 

 Conforme já debatido anteriormente neste trabalho, não há uma língua pura 

que tenha se mantido exatamente igual desde sua origem até os dias de hoje – 

mesmo porque uma língua não surge em uma data específica, nem com um estado 

fixo. Assim, o Português não está sendo destruído, mas sempre se transformando. 
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 Além disso, é possível estabelecer uma relação entre a destruição da 

bandeira, símbolo na pátria, com o uso de estrangeirismos, muitas vezes acusados 

de contribuir para a degeneração da língua (inclusive, um dos comentários que 

aparecem na imagem 49 faz menção ao uso de palavras em Inglês pela mídia). 

Esse assunto será debatido na análise das duas próximas imagens. 

 

 

FIGURA 50 - #AntiEstrangeirismo: siga essa ideia 

 

 A figura 50, veiculada pelo Facebook, apresenta como tema a desaprovação 

do uso dos estrangeirismos, tópico que também apareceu nos comentários da 

imagem 49. 

 A difusão do uso das palavras estrangeiras no país, perceptível nas peças 

publicitárias, vitrines, algumas áreas profissionais etc., deu origem ao Projeto de Lei 

n.o 1.676/1999 do deputado Aldo Rebelo, o qual “dispõe sobre a promoção, a 

proteção, a defesa e o uso da Língua Portuguesa” por meio da restrição do emprego 

de estrangeirismos, entre outras medidas. (BRASIL, 1999). Em reação a esse 

projeto de lei, Carlos Alberto Faraco organizou o livro Estrangeirismos: guerras em 

torno da língua, publicado em 2001, que reúne ensaios de autores como José Luiz 

Fiorin, Sírio Possenti e Marcos Bagno, além do próprio organizador, a respeito do 

equívoco cometido pelo deputado. 

 Um dos primeiros questionamentos que surgem na análise da imagem 50 

constitui-se na definição de “estrangeirismo”. Em um dos ensaios do livro citado, 

Garcez  e Zilles (2004, p. 15) afirmam que “estrangeirismo é o emprego, na língua 

de uma comunidade, de elementos oriundos de outras línguas”. Contudo, algumas 
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linhas depois, esses autores mostram que determinar quais palavras constituem 

estrangeirismos não é uma tarefa fácil: 

(...) um primeiro exame dos possíveis critérios que conferem a um 
empréstimo linguístico o caráter de estrangeirismo nos mostra que nem 
sempre é claro o status de um elemento emprestado. Status, por exemplo, é 
termo latino e, portanto... ?? seria português, pois, afinal, o português veio 
do latim? ou seria estrangeirismo, já que se trata de termo erudito, tomado 
emprestado do latim depois que o português já era português? E os termos 
árabes – frutos da dominação da Península Ibérica – que se agregaram ao 
português antes que este invadisse o território gigantesco que hoje ocupa 
na América? álcool, alqueire, alface: estrangeirismos? (GARCEZ e ZILLES, 
2004, p. 18, grifo dos autores). 
 

 Assim, os autores concluem que os empréstimos feitos há pouco tempo 

(como coffee break e home banking) são identificados com mais facilidade, “por 

ainda não terem completado o processo de incorporação à língua pela padronização 

da escrita” (GARCEZ e ZILLES, 2004, p. 19); apesar disso, eles ressaltam que não 

se mostra adequado tratar os novos empréstimos de forma diferente dos que vieram 

antes, posto que todos são resultado de contatos linguísticos. 

 Os estrangeirismos, principalmente aqueles vindos do Inglês, são muitas 

vezes associados aos objetivos imperialistas dos Estados Unidos, que estariam 

sendo cumpridos com sucesso ao “contaminar” o Português com elementos daquela 

língua. (GARCEZ e ZILLES, 2004). Nesse sentido, entre os ensaios do livro 

organizado por Faraco, está a afirmação de Schmitz, que pode tranquilizar as 

pessoas preocupadas com a suposta degeneração causada pelos estrangeirismos: 

(...) a presença de vocábulos estrangeiros contribui para enriquecer 
qualquer idioma. Receber palavras de origem estrangeira em forma de 
empréstimo nada tem a ver com a soberania político-econômica. Os 
idiomas são palco de mestiçagem e de interculturalidade e não devem ser 
vistos como baluartes ou fortalezas de nacionalidade, pois as nações-
estado contêm diferentes etnias com diferentes identidades. A presença de 
estrangeirismos na língua portuguesa de nenhuma forma ameaça a cultura 
brasileira, amplamente definida como literatura, música, teatro, folclore e 
dança. (SCHMITZ, 2004, p. 104-105). 
 

 Com base nesse trecho, é possível concluir que os estrangeirismos não 

constituem uma ameaça ao Português ou à cultura brasileira, visto que a língua 

portuguesa sempre recebeu palavras estrangeiras e que a cultura do país se 

sustenta por meio de diferentes tipos de manifestações.  

 Ainda, cabe ressaltar que o empréstimo de termos estrangeiros não se trata 

de um fenômeno exclusivamente atual: como lembrado por Bagno (2004, p. 79), 

“cada período histórico teve (e tem) sua língua franca, isto é, uma língua 

internacional que serviu (serve) como instrumento auxiliar de comunicação entre 
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pessoas de lugares e culturas (e línguas) diferentes.” Portanto, o uso e a 

incorporação de palavras de outras línguas não são exclusivos do Português, nem 

da época atual. 

  

 

FIGURA 51 - Vc comete estrangeirismo e reclama do povo q comete erro ortográfico. tá certo você 

 

 O tweet reproduzido na imagem 51 mostra o emissor chamando a atenção de 

seu interlocutor, pois este teria reclamado do “povo que comete erro ortográfico” ao 

mesmo tempo em que ele próprio “comete estrangeirismo”. 

 A escolha lexical pelo verbo cometer já dá indícios do que pensa o emissor: 

ele não afirma que o interlocutor faz uso, fala ou escreve estrangeirismos, mas sim 

que ele os comete, assim como se comete um erro, crime ou pecado. 

 O uso dos estrangeirismos, conforme já debatido na imagem acima, não 

representa uma ameaça à língua. Da mesma forma, os desvios da ortografia-padrão 

não prejudicam o Português, visto que a escrita é um suporte para fins de registro e 

não constitui a língua em si (esse tópico será debatido com mais detalhes a seguir). 

 

 

FIGURA 52 - Crie uma tribo e desenvolva sua própria língua 

 

 A figura 52 mostra um usuário do Facebook fazendo uma crítica bastante 

contundente aos brasileiros que “cometem erros contra a língua portuguesa”, 

ordenando que essas pessoas estudem, pesquisem no Google ou utilizem o corretor 
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ortográfico do celular, assim elas “parariam de uma vez por todas de confundir mais 

e mas”. Ainda, o emissor manda que seus interlocutores respeitem “seus costumes, 

sua cultura e principalmente sua língua”. 

 Já prevendo uma possível discordância dos interlocutores, o emissor se 

antecipa e aconselha que as pessoas contrárias à sua opinião “criem uma tribo e 

desenvolvam sua própria língua”, na qual mas e mais seriam a mesma coisa, 

deixando de ser “problema dele e de quem foi alfabetizado no brasil”. 

 Acerca dessa mensagem, é possível questionar o que seriam “erros contra a 

língua portuguesa”. Numa rápida pesquisa no Google, a busca de “erros contra” 

retorna resultados referentes ao futebol, como “Erro contra o México faz zagueiro 

italiano o mais sincero nas entrevistas” e “Após erro contra Botafogo, Guerreiro é 

‘comercializado’ em página da web.” Dessa forma, é possível afirmar que o emissor, 

o qual criticou a falta de respeito aos costumes, está ele próprio utilizando uma 

regência pouco conservadora do termo erro. 

 Além disso, o primeiro elemento da sua mensagem já mostra uma fuga aos 

costumes: o texto se inicia com a expressão me desculpe, ignorando a regra da 

gramática tradicional de que nunca se deve começar uma sentença com ênclise. 

Ainda, é possível notar que o emissor não segue o uso-padrão das letras maiúsculas 

e minúsculas, ignorando a obrigatoriedade de utilizar letra maiúscula no início de 

cada período e dos nomes próprios (como em brasil). Ou seja, trata-se de uma voz 

que critica o desvio dos padrões sem estar seguindo todas essas normatizações. 

 A respeito dos erros, o único citado na mensagem é a confusão entre mais e 

mas, isto é, um erro de ortografia. De acordo com Bagno (2002), erros de ortografia 

não constituem erros de Português, pois a escrita de uma língua não faz parte de 

sua gramática: enquanto a gramática é natural, a ortografia é artificial, inventada 

para fins de registro daquilo que é dito e regulamentada por leis e decretos. Ainda 

conforme esse autor, a ortografia é uma habilidade que precisa ser aprendida, 

enquanto falar a língua materna é uma competência adquirida naturalmente. 

 A partir disso, é possível concluir que desvios como mais e mas não possuem 

impacto nenhum sobre a língua portuguesa: embora as duas formas signifiquem 

coisas diferentes na escrita, determinados grupos de falantes pronunciam mas como 

mais e não há nenhuma confusão do que se está querendo dizer. Não se trata de 

“outra língua” ou da “língua de uma tribo”, mas sim das variantes do Português. 
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FIGURA 53 - Se o prório facebook sublinha de vermelho o que está escrito erradu, por que será que 
as pessouas insistem em escrever concerteza, apartirde, derepente? 

 

 A figura 53 questiona por que os usuários do Facebook escrevem errado se 

essa rede social possui um sistema que sublinha em vermelho as palavras que 

apresentam desvios da ortografia-padrão. De acordo com seu emissor, basta ver as 

palavras em destaque e corrigi-las, assim “a língua portuguesa agradece”. 

 Conforme discutido na análise da figura 52, desvios da ortografia-padrão ou 

mesmo erros de digitação não apresentam uma ameaça para o Português. Embora 

esses desvios muitas vezes levem a uma estigmatização social, não é a língua que 

está sendo afetada, mas somente uma abstração que se faz para fins de registro. 

 

 

FIGURA 54 - Parem de escrever errado! Respeitem a língua portuguesa! 

 

 O primeiro questionamento que surge na análise dessa imagem é por que a 

Mafalda, personagem do cartunista argentino Quino, estaria preocupada com o 

Português, já que ela fala Espanhol. Mesmo que esse fosse um recurso de tradução 

e adaptação do quadrinho, seu conteúdo não parece corresponder ao que se 

conhece das tirinhas da Mafalda. 

 Essa personagem tem como característica sua preocupação com a 

humanidade e sua inquietação com alguns padrões da sociedade, como o papel da 



71 
 

mulher. A partir disso, pode-se considerar que seria bem atípico da menina ter a 

reação expressada na imagem. 

 Além disso, conforme discutido nas figuras 52 e 53, “escrever errado” não é 

sinônimo de “afronta à língua portuguesa”. Não se está desrespeitando o Português, 

mas agindo – muitas vezes não intencionalmente – contra uma convenção. 

 

4.5 COMPORTAMENTO E PRECONCEITO LINGUÍSTICO 

 

 As figuras deste bloco contêm mensagens que revelam percepções que os 

falantes apresentam sobre a língua, seja a sua própria ou a do outro, muitas vezes 

culminando em ações ou intenções permeadas por preconceito linguístico. 

 

 

FIGURA 55 - Você excedeu o limite de dois erros de português por publicação 

 

 A figura 55 está bastante relacionada às mensagens veiculadas pelas 

imagens 52, 53 e 54: trata-se de uma crítica aos desvios de ortografia, 

denominando-os equivocadamente como “erros de Português”. 
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 Diferente das mensagens anteriores, porém, não está presente aqui o desvio 

ortográfico como um desrespeito ou ameaça ao Português: neste caso, a imagem 

contém uma reprodução do Facebook na qual a rede social estaria impondo um 

limite de dois erros de português/ortografia por publicação; quando esse limite fosse 

excedido, o usuário teria que optar entre estudar ou ter sua conta excluída. 

 Além do que já foi debatido nas imagens anteriores, é possível observar na 

imagem 55 que seu emissor gostaria de restringir o Facebook àqueles que dominam 

a escrita-padrão. Com isso, a segregação social que acontece com grupos que 

praticam variedades faladas populares estaria sendo de alguma forma reproduzida 

na internet, pois, de acordo com essa imagem, as pessoas que não dominam a 

ortografia-padrão deveriam ficar fora dessa rede social. 

  

 

FIGURA 56 - Usem a LÍNGUA PORTUGUESA com respeito e não a banalizem. Quem escreve bem 
vai longe! 

 

 A figura 56 consiste em uma mensagem de ano-novo que aconselha as 

pessoas a usar a língua portuguesa com respeito e sem banalizá-la, acrescentando 

que “quem escreve bem vai longe”. Dessa forma, pode-se deduzir que, ao 

mencionar a “língua portuguesa”, o emissor está, na verdade, se referindo à escrita. 

 Enquanto é possível entender que “usar a língua portuguesa” com respeito 

significa seguir a norma culta para falar e escrever, ainda há que se lidar com a 

“banalização”: o que isso significa? É possível banalizar algo como uma língua? 

 Um recém-nascido entra em contato com sua língua antes mesmo de mamar 

pela primeira vez e, em geral, é constantemente estimulado pelos falantes ao seu 

redor, que conversam tanto com o bebê como entre si. Assim, não há meios para 
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evitar que uma língua seja “banalizada”: ela já é tão presente e corriqueira para o 

falante que simplesmente não há como banalizá-la ainda mais.  

 É possível que o emissor da mensagem da figura 56 esteja confundindo a 

norma culta de uma língua com a língua em si; dessa maneira, ao ordenar que não a 

banalizem, ele estaria recomendando aos falantes que evitem “distorcer” ou 

“prejudicar” as regras da variedade de prestígio. Banalizar a gramática normativa 

seria torná-la acessível a um grupo maior de falantes, passando assim a aceitar 

diferentes variedades de uma língua – o que, de fato, diminuiria sua exclusividade e 

o status conferido por ela. 

 Além disso, a mensagem inclui um conselho sobre a importância da escrita, 

afirmando que “quem escreve bem vai longe”, como se bastasse dominar as regras 

da variedade culta para ser uma pessoa bem-sucedida (esse assunto será discutido 

com mais detalhes na análise da figura 57). 

  

 

FIGURA 57 - Manifestações são sempre um caminho para o progresso, mas não deixem de estudar. 
E incluam, por favor, a língua portuguesa como matéria obrigatória 

 

 A mensagem contida na figura 57 aproveita o contexto das manifestações 

populares ocorridas em junho e julho de 2013 no Brasil para aconselhar as pessoas 
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também a estudar, incluindo a língua portuguesa como disciplina obrigatória22 com a 

justificativa de que “as chances de sucesso aumentam” quando se “sabe ler e 

escrever corretamente”. 

  O acesso ao ensino de qualidade é um dos fatores essenciais para que uma 

pessoa desenvolva suas habilidades, qualificando-a para pensar e refletir e 

preparando-a para desempenhar uma função na sociedade. Entretanto, a 

escolarização sozinha não é suficiente – muito menos o domínio da norma culta. 

 Inclusive, a associação entre norma culta e “sucesso” é classificada por 

Bagno (2007) como um “mito linguístico”, e o autor se justifica explicando que, se 

essa relação fosse verdadeira, os professores de Português certamente estariam 

nas camadas mais prestigiadas econômica e politicamente. Bagno (2007, p. 70) 

ainda comenta: “O que estou tentando dizer é que o domínio da norma culta de nada 

vai adiantar a uma pessoa que não tenha todos os dentes, que não tenha casa 

decente para morar, água encanada, luz elétrica e rede de esgoto.”  

 Dessa forma, é possível concluir que mensagem da figura 57 apresenta um 

equívoco, pois estudar e dominar a língua culta falada e escrita, embora evitem o 

estigma social, não são suficientes para que se obtenha “sucesso”. 

 

 

FIGURA 58 - Menas não, né? Passou por uma seleção de mestrado e fala “menas”? 

  

                                                             
22

 Nesse caso, o emissor parece ignorar que o ensino de Português é obrigatório no Brasil desde 
1757, com a Lei do Diretório decretada por Marquês de Pombal, a qual proibia as crianças de 
aprender outra língua que não a portuguesa. (PORTAL BRASIL, 2013). O emissor também 
desconhece que a Lei n.

o
 4.024 de 1961 determinava que se desse “especial relevo ao ensino de 

Português”. (BRASIL, 1961). Atualmente, o ensino obrigatório da língua portuguesa é determinado 
pela Lei n.

o
 9.394 de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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 Na figura 58, que retrata um tweet (acima) e uma resposta a ele (abaixo), 

discute-se o uso da palavra menas. O primeiro emissor questiona o fato de uma 

pessoa aprovada na seleção de um programa de mestrado utilizar a variante menas, 

enquanto o segundo emissor afirma nunca ter entendido o uso dessa expressão, 

pois ela “não faz sentido”. 

 Consultando o verbete menos na versão on-line do Houaiss, encontra-se a 

seguinte explicação gramatical: “No Brasil, na linguagem coloquial desescolarizada, 

ocorre a forma deturpada menas (pron.indef.), em concordância de gênero com o 

subst. que se segue (menas confiança comigo, hein?).” A partir disso, é possível 

afirmar que a variante menas é uma forma muito marcada socialmente (“deturpada”), 

com estigma de ser utilizada por pessoas com baixa escolarização – o que seria 

incoerente com um falante aprovado na seleção de mestrado e teria causado o 

estranhamento do primeiro emissor. Apesar disso, conforme os preceitos da 

Linguística, a forma menas é tão válida quanto a forma menos, ou seja, ambas 

existem e fazem parte do Português Brasileiro. 

 O segundo emissor, ao afirmar que não entende o uso da expressão menas e 

que ela “não faz sentido”, demonstra ignorar que as variedades populares obedecem 

às suas próprias regras. De acordo com Possenti (2011, grifos do autor), “dialetos 

populares são tão regrados quanto qualquer outra ‘versão’ da língua: menas sempre 

precede nomes femininos (menas maracutaia, menas comida; nunca *menas 

dinheiro, por exemplo)”. Ou seja, existem regras para a utilização da variante menas, 

mesmo que ela pertença à variedade utilizada por pessoas menos escolarizadas, 

então não se pode afirmar que ela “não faz sentido”. 

 

 

FIGURA 59 - Escrever “concerteza” dá câncer 
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FIGURA 60 - Vontade de DESCER a mão nas ideias. KD chicotada em praça pública? 

 

 

FIGURA 61 - Teclado que dá choque quando a pessoa digita algo errado 

 

 A mensagem retratada na imagem 59 foi veiculada no Twitter por um perfil 

falso (ou fake na linguagem corrente na internet) que imita o famoso médico 

oncologista Drauzio Varella. Nela, talvez aproveitando o contexto médico, o emissor 

afirma que escrever concerteza, em vez da forma-padrão com certeza, poderia 

causar câncer, uma doença grave e com tratamento por vezes bastante invasivo.  

 Parece um pouco exagerado atribuir essa patologia como castigo para um 

desvio da norma-padrão, proveniente talvez do acesso limitado à educação formal. 

Ou seja, o conteúdo da imagem 59 representa o caráter punitivo com que os 

defensores da norma-padrão enxergam os desvios. 
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 A figura 60, por sua vez, encontrada do Facebook, mostra uma crítica 

bastante dura a alguém que escreveu deseu em vez de desceu, e seu emissor 

afirma que sua vontade é agredir essa pessoa, além de perguntar onde está a 

“chicotada em praça pública”. Assim, é possível perceber que o mesmo caráter 

punitivo encontrado na figura 59 está presente na 60: não há um esforço no sentido 

de esclarecer qual seria a ortografia-padrão; em vez disso, o emissor da mensagem 

trata apenas de “denunciar” o desvio e atribuir castigos à pessoa que o cometeu. 

 Ainda acerca da figura 60, pode-se destacar os pensamentos de que o 

Português “sofre” e é ameaçado por erros de ortografia, tópicos que já foram 

debatidos nas figuras do bloco anterior. 

 Por fim, na figura 61, retirada do Facebook, o emissor da mensagem anuncia 

a criação de um “teclado que dá choque quando a pessoa digita algo errado”; ou 

seja, assim como as figuras 59 e 60, a imagem 61 também reforça o caráter 

discriminatório e punitivo que algumas pessoas podem assumir em se tratando do 

uso não padrão da língua. 

 Ainda na imagem 61, pode-se notar que, se utilizasse tal teclado, o próprio 

autor da mensagem que acompanha a imagem levaria uns bons choques: no texto, 

é possível encontrar problemas como falta de concordância (“a nova linha de 

teclados lançado no mercado”); pontuação (há uma vírgula separando sujeito e 

predicado na oração “a nova linha de teclados lançado no mercado, chega ao Brasil 

dentro de 30 dias”); e até mesmo falta de coerência  (parece ser este o caso do 

trecho “se uma pessoa errar muito, escreve um texto completo de erros gravíssimos 

correrá o risco de morrer eletrocutado”). 

 

 

FIGURA 62 - Gente q chama facebook de face já sei que pega 5 onibus pra chegar em casa 
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 A figura 62, que corresponde a um tweet de um perfil fake da apresentadora 

Adriane Galisteu, faz um julgamento a respeito de uma escolha lexical: a falsa 

“Adriane Galisteu” afirma que, se alguém chama Facebook de Face, essa pessoa 

teria que pegar cinco linhas de ônibus para chegar à sua casa. 

 A abreviação Face já foi debatida na figura 25, na qual seu emissor fazia um 

“apelo” para que as pessoas deixassem de usar essa e outras formas abreviadas. 

Na imagem 62, porém, o emissor está associando essa abreviação a uma condição 

social: ela seria utilizada somente por falantes que moram na periferia e apresentam 

dificuldades econômicas, ou seja, praticantes de variedades populares que 

“ameaçam” ou “assassinam” a língua. 

 Assim, aquilo que incomodava o emissor da mensagem da figura 25 – 

provavelmente a “intimidade” que os estratos menos privilegiados têm desenvolvido 

com as redes sociais em decorrência do aumento do acesso à internet no Brasil – 

passa a ser, aos olhos do emissor da imagem 62, um indicador social. 

 

 

FIGURA 63 - MPB fala com o português correto 

 

 A figura 63 reproduz um tweet em que seu emissor está contestando uma 

hashtag23 utilizada no Twitter, a qual afirma que funk é melhor do que MPB. Os 

argumentos utilizados pelo autor da mensagem para justificar sua opinião são que a 

MPB “fala com o português correto” e é “uma música que não desmoraliza o país”. 

 O argumento “MPB fala com o português correto” pode ser facilmente 

derrubado recorrendo-se a letras de diversos compositores desse gênero musical. 

                                                             
23

 Hashtags são palavras precedidas pelo símbolo cerquilha (#), utilizadas no Twitter para indicar o 
assunto sobre o qual se está discutindo. As hashtags são elementos clicáveis, permitindo que 
sejam localizadas outras mensagens pertencentes à mesma discussão. (HASHTAG, 2013). 
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Várias canções classificadas como MPB são repletas de marcas da variedade 

popular, como pode ser visto em um trecho de Saudosa Maloca, de Adoniran 

Barbosa: 

Peguemos todas nossas coisas / E fumos pro meio da rua / Apreciar a 
demolição / Que tristeza que nóis sentia / Cada táuba que caía / Doía no 
coração / Mato Grosso quis gritar / Mas em cima eu falei: / Os homis tá cá 
razão / Nóis arranja outro lugar / Só se conformemo quando o Joca falou: / 
“Deus dá o frio conforme o cobertor”. (BARBOSA, 1957). 
 

 No trecho acima, é possível identificar formas populares como peguemos, 

fumos e se conformemo; concordâncias de sujeito na primeira pessoa do plural com 

verbo na terceira pessoa do singular (nóis sentia e nóis arranja); e a troca de tábua 

por táuba, características que não correspondem à norma culta e, portanto, não 

seriam consideradas “corretas” pelo emissor do tweet. 

 Embora muitas canções pertencentes ao estilo funk tenham conteúdo 

questionável e que pouco (ou nada) acrescentem intelectualmente, o autor do tweet 

parece associar o status de elemento cultural atribuído à MPB – que é apreciada em 

geral por pessoas com certo grau de escolarização – com a norma culta, o que não 

corresponde à totalidade desse repertório. 

  

 

FIGURA 64 - Falou o maconheiro da quebrada que fala tudo errado! 

 

 

FIGURA 65 - Luana, por favor, aprenda a falar um português correto, seu filho irá agradecer, ok? 
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FIGURA 66 - Parece professora de portugues vai da aula em vez de corrigir os twites dos outros 

 

 As figuras 64, 65 e 66 correspondem a tweets de um perfil que se propõe a 

corrigir as mensagens postadas por outros usuários, muitas vezes apelando para a 

agressividade. 

 Na primeira imagem dessa sequência (figura 64) o emissor dos tweets dirige-

se a uma pessoa que, aparentemente, apresenta desvios da norma culta e, a partir 

disso, é chamada de maconheiro e burro, além de ter seu futuro dado como certo. 

Nada é comentado acerca do tal desvio cometido pelo interlocutor, nem sobre como 

ele poderia adequar seu enunciado à norma culta quando fosse necessário; em vez 

disso, o que se encontra nesse exemplo é apenas uma amostra de discriminação, 

pré-julgamento e agressividade estimulados por desvios da norma culta. 

 Na figura 65, o perfil @FaleCertoPorra está interagindo com uma 

personalidade da televisão brasileira, a atriz Luana Piovani. Em sua mensagem, o 

perfil recomenda a ela que “aprenda a falar um português correto”, pois assim seu 

filho lhe agradecerá. Assim como em várias outras figuras analisadas, parece faltar 

ao emissor desta mensagem o conhecimento linguístico de que qualquer brasileiro 

efetivamente sabe falar Português. Além disso, é possível que o emissor, ao 

recomendar que a atriz aprenda a falar a língua portuguesa correta, esteja se 

referindo à escrita de Luana Piovani, que era conhecida no Twitter, entre outros 

motivos, pelo uso de várias abreviações – assim, esta mensagem pode se tratar de 

mais uma confusão entre uma língua e seu sistema de escrita. 

 Por fim, a figura 66 mostra a interação do perfil @FaleCertoPorra com um 

seguidor, o qual afirma que aquele “parece professora de Português”. A partir dessa 

mensagem, pode-se deduzir que imagem que se tem dos professores de Português 
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corresponde à de um corretor de erros implacável, que se permite usar da grosseria 

para fazer valer o “Português correto” (como na figura 64).  

 A artificialidade do ensino da língua portuguesa na escola, muitas vezes 

baseado nas regras gramaticais de Portugal e que faz com que o aluno sinta que 

deve aprender uma outra língua que não a sua (BAGNO, 2007) (MATTOS E SILVA, 

2004), pode ser um dos fatores que colaboram para que haja essa associação entre 

professores de Português e corretores de erros. 

 

 

FIGURA 67 - Faculdade de Letras para quê, então? 

 

 Ao ler o comentário reproduzido na imagem acima, o emissor da mensagem 

se questionou sobre a função de uma faculdade de Letras, ou seja, se “o importante 

é compreender a mensagem” e “o resto é preconceito linguístico”, não sobraria nada 

para se estudar e pesquisar nesse curso.  

 A partir dessa perspectiva, é possível deduzir que, algumas vezes, as 

faculdades de Letras são vistas como cursos voltados exclusivamente à gramática 

tradicional, ignorando assim os estudos nas áreas de linguística, literatura, tradução 

e educação – e isso parece relacionado à visão que se tem sobre os professores de 

Português debatida na figura 65. 

 Por mais que essas áreas sejam estudadas e pesquisadas nas faculdades de 

Letras e que os membros dessa comunidade tenham ciência disso, a concepção 

leiga sobre esse curso acompanha o imaginário de língua: assim como se confunde 

a língua com as normas, imagina-se que, em uma faculdade de Letras, alunos e 

professores se dediquem a decorar a gramática tradicional. 
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FIGURA 68 - Tiririca ensinando membros da ABL a falar Português 

 

 

FIGURA 69 - Professor Pasquale sendo demitido por membro do MEC afiliado ao PT 
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FIGURA 70 - Ministério da Educação e Cultura distribui livro que ensina a falar errado 

 

 As figuras 68, 69 e 70 fazem referência à agitação da imprensa e da 

sociedade, em 2011, frente ao livro didático de língua portuguesa Por Uma Vida 

Melhor24, de Heloísa Ramos, que foi distribuído para a educação de jovens e adultos 

pelo Programa Nacional do Livro Didático, do Ministério da Educação (MEC). 

 De acordo com Lucchesi (2013, p. 2), o material “baseia-se em princípios 

racionais e imprescindíveis para  um  ensino  eficaz  da  língua  materna”, tais como 

deixar claro que falar é diferente de escrever e que, enquanto se aprende a língua 

materna na oralidade, a língua escrita precisa de um aprendizado formal. Ainda, o 

livro didático explica que o Português é constituído por diversas variantes e não por 

uma forma única, refletindo a estrutura e a formação da sociedade, além de 

apresentar uma divisão entre norma culta e norma popular. 

 Seguindo esses princípios, Heloísa Ramos explica em seu livro que, apesar 

de ser possível falar os livro, os menino pega os peixe e nós pega os peixe sem 

                                                             
24

 RAMOS, H. Por Uma Vida Melhor. São Paulo: Global, 2011. 
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aplicar a concordância nominal padrão, essas variantes são inadequadas em uma 

situação formal e, em razão disso, o aluno deve dominar mais de uma variedade. Ou 

seja, não se trata em nenhum momento de “ensinar errado”. A respeito disso, 

Lucchesi comenta: 

Informar  o  aluno  que  a  língua  é  plural  e  admite  formas  variantes  de  
expressão, todas legítimas em seu universo cultural específico, sendo, 
portanto, dignas de respeito, não é apenas a forma mais adequada de fazer 
com que o aluno  conheça  a  realidade  da  sua  língua,  mas  um  preceito 
essencial  de  uma educação cidadã, fundada nos princípios democráticos, 
do reconhecimento da diferença como parte integrante do respeito à 
dignidade da pessoa humana. (...) Contudo, a diversidade linguística é vista 
sempre como uma ameaça, sem que as pessoas se deem conta do 
autoritarismo que tal visão dissemina. (LUCCHESI, 2013, p. 4-5). 

 
 A partir dessa reflexão, é possível tentar compreender o que motiva as linhas 

de pensamento representadas nas imagens 68, 69 e 70, divulgadas pelo Facebook.  

 Na primeira imagem, está uma figura curiosa: “Tiririca”, artista nordestino de 

cunho humorístico que se tornou o deputado federal eleito com o maior número de 

votos do Brasil (MARCONDES, 2010). Conhecido por seu forte apelo popular, 

Tiririca foi investigado por falsidade ideológica por ser, supostamente, analfabeto e 

não ter declarado tal fato ao registrar sua candidatura (G1, 2010). Desse modo, há 

na imagem 68 uma pessoa de certa forma representante dos estratos mais 

desprivilegiados da população, aparentemente em um plenário, ensinando aos 

membros da Academia Brasileira de Letras (reconhecidos pelo uniforme) a falar 

conforme as variantes autorizadas pelo livro de Heloísa Ramos.  

 No título da figura 68, está a menção ao “livro com erros de Português 

encomendado pelo MEC”. Com esse contexto, é possível entender que o autor da 

imagem compreende o livro didático – ou, mais precisamente, a ideia de que 

diferentes variedades do Português existem e podem ser mais ou menos adequadas 

em determinadas situações – como um elemento que permite uma “subversão”, com 

o popular passando a regrar o culto, sob autorização de um “erro de Português”. 

 A imagem 69, por sua vez, apresenta um representante do MEC que 

provavelmente tem um cargo importante, visto que ele está usando terno e gravata. 

Também é interessante notar que o distintivo que permite saber que o homem de 

terno está ligado ao MEC tem forma de estrela, ou seja, é uma referência ao Partido 

dos Trabalhadores (que também aparece no uniforme do operador de câmera, o 

qual trabalharia na “TV PT”). Por meio da fala do homem de terno – transcrita de 

forma caricata para representar a variedade popular –, é possível entender que o 
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MEC estaria “despedindo” Pasquale Cipro Neto, conhecido apresentador do 

programa Nossa Língua Portuguesa, que era transmitido pela TV Cultura. Desse 

modo, trata-se novamente do “prejuízo” que o MEC estaria causando ao Português 

(que até se transformou em “Nossa Ex-Língua Portuguesa” na imagem), 

dispensando o “correto” e aceitando as variedades.  

 Além disso, a imagem 69 também se trata de uma crítica ao PT (o único 

partido referenciado na imagem), que seria o responsável pela adoção do livro, ou 

seja, há uma motivação também política por trás dos ataques. É interessante 

ressaltar que, conforme Lucchesi (2013) aponta, o material didático em questão está 

de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de 199825, época do governo 

de Fernando Henrique Cardoso – que nunca foi afiliado ao PT. 

 Na figura 70, uma sequência de quadrinhos reproduz o que seu emissor julga 

que pode acontecer em consequência da adoção do livro Por Uma Vida Melhor pelo 

MEC, como o surgimento de dúvidas sobre ortografia, ordem de “nivelar por baixo” e 

a “abolição” dos diplomas. Como de costume dos defensores da gramática 

normativa que se recusam a aceitar as diferentes variedades do Português, tais 

consequências são expressadas de forma sarcástica e ofensiva.  

 Apesar de tecer uma crítica feroz à adoção de um livro que “ensina a falar 

errado”, o próprio autor da imagem produziu, em contexto escrito, uma sentença 

com desvios da norma-padrão: dizer “nós pega o peixe” MEC diz que está certo de 

forma alguma segue os manuais de redação espalhados no mercado editorial. 

 Essas três imagens demonstram que a proposta do livro didático 

definitivamente não foi entendida por todas as pessoas, que acabam propagando 

uma mentira, talvez não intencionalmente. Por Uma Vida Melhor não ensina a falar 

errado; pelo contrário: o material está de acordo com o que recomendam os 

cientistas da linguagem. Nas palavras de Lucchesi (2013, p. 21), “está mais do que 

na  hora  de  os  avanços  alcançados  na  sociedade  brasileira  em  outros  campos  

chegarem à língua”, ou seja, é urgente que, de alguma forma, os avanços 

linguísticos atravessem as paredes da academia. 

                                                             
25

 “Para cumprir bem a função de ensinar a escrita e a língua padrão, a escola precisa livrar-se de 
vários mitos: o de que existe uma forma correta de falar, o de que a fala de uma região é melhor 
do que a de outras, o de que a fala correta é a que se aproxima da língua escrita, o de que o 
brasileiro fala mal o português, o de que o português é uma língua difícil, o de que é preciso 
consertar a fala do aluno para evitar que ele escreva errado.” (BRASIL, 1998, p. 31). 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Por meio da análise das mensagens acerca da língua veiculadas pelo 

Facebook e pelo Twitter, é possível dar conta dos objetivos principais desta 

pesquisa: identificar o imaginário de língua difundido nas redes sociais e estabelecer 

uma comparação com aquele defendido na academia. 

 De acordo com os enunciados das figuras, pode-se concluir que seus 

emissores acreditam que a língua corresponde a um conjunto de normas 

estabelecidas em manuais, os quais determinam tanto as manifestações escritas 

quanto as faladas. Em razão disso, o uso real, com todas as suas variedades, é 

considerado por esses sujeitos como uma ameaça à língua, capaz de prejudicá-la e 

deturpá-la, como visto nas expressões “assassinar o Português” ou “assaltar a 

gramática”, que dão até mesmo a ideia de que o uso configura um crime. 

 Dentro das “ameaças” ao Português, os emissores das opiniões retratadas 

nas figuras incluem, entre outros fenômenos, a não realização de um fonema ou 

morfema, desvios ortográficos, incorporação de palavras estrangeiras, uso de 

neologismos e marcas de oralidade, ou seja, características presentes em qualquer 

língua natural, que de forma alguma são exclusivas dos falantes de Português.  

 Além disso, a desaprovação desses fenômenos mostra-se arbitrária, pois 

diferentes realizações deles são avaliadas de formas distintas, como no caso das 

palavras estrangeiras: conforme discutido neste trabalho, coffee break e home 

banking chamam a atenção para sua origem, enquanto álcool, alqueire e alface 

dificilmente serão citados como exemplos de estrangeirismo, mesmo tendo sua 

origem no Árabe. 

 Essas concepções apresentam-se extremamente diferentes daquelas 

adotadas pela Linguística, em especial pelos campos da Linguística Histórica e da 

Sociolinguística, cujos estudos invalidam as posições encontradas nas imagens. 

Embora na academia se tenha muito claro que as línguas correspondem a feixes de 

variedades, esse conhecimento não está plenamente difundido fora dela, o que pode 

ser provado pelos questionamentos, críticas e até agressividades dirigidas aos 

falantes de uma norma diferente daquela utilizada pelos emissores das mensagens. 

 É necessário, porém, fazer uma ressalva: nem mesmo a comunidade 

acadêmica de Letras está completamente ciente de que é natural que as línguas 

mudem e apresentem variedades, como pode ser visto em posições defendidas por 
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sujeitos como Dad Squarisi, alguém com formação na área, que certamente teve 

contato com os preceitos da Linguística, e mesmo assim opta por perpetuar o senso 

comum e o preconceito. 

 Se a adoção da perspectiva da língua como feixe de variedades no lugar do 

ponto de vista “certo x errado” pode parecer chocante ao leigo à primeira vista, 

talvez seja preciso iniciar a discussão em um estágio anterior, esclarecendo essa 

comunidade sobre as origens históricas das línguas, com destaque para os 

processos de mudança pelos quais o Latim passou até chegar ao Português.  

 Quando se considera a língua como um objeto fixo no tempo, as variedades 

adquirem o tom de ameaça; entretanto, a partir do momento em que se conhecem a 

história das línguas e o seu caráter permanentemente mutável, parece ser mais 

natural que existam diferentes normas em uso sem que isso represente uma 

degradação – principalmente quando os desvios da norma-padrão são identificados 

na própria fala e passam a ser aceitos como variedades igualmente válidas. 

 O imaginário de língua encontrado nas redes sociais Facebook e Twitter não 

difere daquele presente fora da internet, portanto não se trata de uma opinião 

limitada a esse meio virtual que necessite de uma ação restrita. Uma divulgação 

mais ampla das posições defendidas pela Sociolinguística e pela Linguística 

Histórica pode ter efeito nas opiniões vistas nas redes sociais, haja vista que elas 

refletem os pensamentos encontrados no mundo off-line.  

 Há também que se esclarecer que o reconhecimento das variedades não 

significa uma recusa em ensinar a norma culta nas escolas, mas se trata de adotar 

um ponto de vista pelo qual os alunos sejam reconhecidos como falantes 

plenamente capazes de utilizar sua língua, sendo necessário trabalhar as 

habilidades que lhes permitam se adequar às diferentes exigências de cada contexto 

comunicativo. 

 Considerando as posições expostas neste trabalho, é possível concluir que se 

torna essencial promover uma ampliação do alcance dos avanços linguísticos e dos 

conhecimentos da academia, levando-os também para a comunidade externa, 

registrando-se assim uma sugestão para futuras pesquisas sobre as formas mais 

adequadas de realizar essa tarefa. 
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