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Neste encontro de analistas do discurso, apresento uma análise em que aplico o 

conceito  bakhtiniano de  contrapalavra ao diálogo na grande temporalidade,  que é a 

proposta  bakhtiniana  para pensar a  relação  constitutiva  do discurso com a memória 

discursiva. Segundo o autor,

Não há palavra que seja a primeira ou a última,  e não há limites para o 
contexto dialógico (este se perde num passado ilimitado e num futuro 
ilimitado). Mesmo os sentidos passados, aqueles que nasceram do diálogo 
com os séculos passados, nunca estão estabilizados (encerrados, acabados 
de uma vez por todas). Sempre se modificarão (renovando-se) no desenrolar 
do  subseqüente,  futuro.  Em  cada  um  dos  pontos  do  diálogo  que  se 
desenrola,  existe  uma  multiplicidade  inumerável,  ilimitada  de  sentidos 
esquecidos, porém, num determinado ponto, no desenrolar do diálogo, ao 
sabor de sua evolução, eles serão rememorados e renascerão numa forma 
renovada (num contexto novo). Não há nada morto de maneira absoluta. 
Todo sentido festejará um dia seu renascimento.  O problema da grande 
temporalidade. (BAKHTIN, 2000, p. 413, negrito adicionado)

No diálogo  com  os  discursos  postos  na  grande  temporalidade,  o  sujeito 

ressignifica  o  discurso  que  o  constitui  na  memória  discursiva,  dando-lhe  uma 

contrapalavra. É assim que a contrapalavra é concebida: aquilo que permite, através da 

compreensão  responsiva,  produzir  o  novo e  a  ruptura  nos  sentidos  estabilizados  na 

memória, os quais são tomados por Bakhtin/Volochínov (1988) como a significação das 

palavras.  O  interdiscurso,  nessa  concepção  teórica,  é  peça-chave  na  produção  de 

sentidos  e  permite  que  o  sujeito  se  mova  em  espaços  possíveis  de  interpretação, 

possíveis mas não já-lá e evidentes. 

O objeto de análise que proponho é um debate veiculado inicialmente pela TVE 

e depois, em 29/03/05, pela TV Cultura (SP). O tema central foi o “internetês” – como 

tem  sido  chamada  a  linguagem  especial  utilizada  por  internautas.  A  questão  geral 
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colocada  pelos  organizadores  do  debate  foi:  “As  licenças  de  linguagem na  internet 

empobrecem  a  língua  portuguesa?”.  Outros  discursos  sobre  o  internetês  também 

embasam minhas conclusões.

Os  objetivos  gerais  que  me  proponho  são:  chamar  a  atenção  para  que  os 

discursos  analisados  dão  sua  contrapalavra  principalmente  ao  discurso  purista  da 

tradição gramatical  (que rejeita as inovações da linguagem e as suas variantes) e ao 

científico (produzido por lingüistas ou especialistas da área da comunicação),  ambos 

compondo a base do interdiscurso com o qual se dialoga; chamar a atenção para as 

contradições que se dão nesses discursos, em que o discurso purista é atravessado pelo 

científico;  finalmente,  mostrar  que  a  ressignificação  do  discurso  purista  (ou  do 

científico)  se  produz  com  base  no  contexto  histórico-ideológico  vivido,  em  que  a 

preocupação  com  o  mercado  de  trabalho  mobiliza  os  sujeitos  –  trata-se  das 

conseqüências da política econômica neoliberal, que, sob o manto do individualismo e 

com o aguçar das desigualdades sócio-econômicas, acirra a concorrência no mercado de 

trabalho e as inseguranças advindas da sempre possibilidade do desemprego.

O caso do discurso sobre o internetês 

Foram convidados para o debate em questão um jornalista (editor do Caderno de 

Informática do jornal  Folha de São Paulo,  Rodolfo Lucena),  um professor-da-mídia 

(Sérgio  Duarte  Nogueira),  um  escritor  (Deonísio  da  Silva)  e  um  “acadêmico” 

(pesquisadora, autora de crítica literária e professora universitária, Marisa Lajolo). 

O mediador do debate foi o jornalista Alberto Dines, que apresentou, no site do 

Observatório da Imprensa, o programa:

Na era da comunicação as palavras passaram a ser condicionadas pela forma 
em que são apresentadas. Com letra miúda uma frase tem uma força, com 
letras garrafais a mesma frase ganha outra intensidade e até outro sentido. 
Nos antigos telegramas no lugar do ponto escrevia-se pt. (...) A tremenda 
penetração  da  internet  entre  os  jovens  está  transformando  a  linguagem 
abreviada dos chats e dos blogs numa espécie de código que nada tem a ver 
com a gramática e às vezes subverte a própria semântica. Num país que lê 
tão pouco, escreve menos ainda e quase não se entende é bom pensar em 
voltar para a escola. (DINES, 2005)
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Observa-se, no discurso acima do jornalista, ora um tom descritivo típico dos 

discursos  científicos,  em que  se  mostra  como  a  linguagem é  utilizada  em diversas 

instâncias/meios e como o sentido se processa nessas situações (Na era da comunicação 

as palavras passaram a ser condicionadas pela forma em que são apresentadas. Com 

letra miúda uma frase tem uma força, com letras garrafais a mesma frase ganha outra 

intensidade e até outro sentido. Nos antigos telegramas no lugar do ponto escrevia-se  

pt.), ora um tom valorativo, presente nos discursos normativos sobre língua que têm 

como  exemplo  modelar  a  tradição  gramatical.  Isso  se  percebe  tanto  nas  palavras 

utilizadas –  tremenda, espécie de código – quanto na atualização do mito de que os 

falantes do português brasileiro quase não se entendem. 

Esse embate entre dois discursos que vêm de instâncias diferentes (científica/ 

pedagógica)  evidencia  a presença do interdiscurso na constituição discursiva,  que se 

produz sob o signo da contradição. Um outro exemplo desse processo no debate pode 

ser visto a seguir:

De acordo com a obra de Marcos Bagno toda e qualquer espécie de pré-
conceito  que  fazemos  da  língua  é  uma  espécie  de  segregação  que 
cometemos com os falantes. O senhor acredita que posteriormente teremos 
mesmo  o  "internetês"  como  dialeto  ou  é  apenas  um  modismo?  (TV 
CULTURA, 2005)

Trata-se de uma pergunta por telefone de um telespectador (Alexandre Sonego, 

Araçatuba/SP). Veja-se que esse sujeito oscila entre enunciar um discurso científico (no 

caso, oriundo da lingüística) e assumir o da prescrição gramatical, revelado no uso do 

vocábulo modismo – o termo remete ao caráter valorativo que se observa nos discursos 

puristas presentes na mídia, quando se referem ao “gerundismo”, ao uso do “a nível de” 

etc. O discurso da lingüística  é explicitado  na citação  de um lingüista,  em discurso 

indireto, e na menção ao conceito de “dialeto”. Temos, no caso, um sujeito dividido 

entre dois discursos que se contradizem – a citação do lingüista critica os preconceitos 

lingüísticos e sociais, a referência à tradição gramatical pelo vocábulo modismo remete 

ao preconceito com as inovações lingüísticas.

Essa contradição quando da atualização do interdiscurso está presente em várias 

outras manifestações discursivas no debate, evidenciando sua heterogeneidade. Vejamos 

mais  um caso:  o jornalista  Rodolfo Lucena  defende o uso do internetês  porque diz 

considerar  essa linguagem uma forma de escrita  ágil,  adequada à comunicação pela 
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internet (dialoga,  nesse ponto,  com o discurso do sociolingüista  que  defende  o  uso 

lingüístico  adequado  às  necessidades  comunicativas  da  comunidade),  mas  também 

enuncia, contraditoriamente, um discurso purista:

Os brasileiros  que  não  têm acesso  à  escola  mal  falam algum  português 
inteligível, esse é um problema mais grave para a língua portuguesa e para a 
cultura  do  que  alguns  códigos  que  adolescentes  podem  vir  a  ter.  (TV 
CULTURA, 2005)

O jornalista Lucena,  à época,  era editor do Caderno de Informática do jornal 

Folha de S. Paulo. Pode-se dizer que as questões econômicas emergentes no contexto 

histórico dominado pelo neoliberalismo – em que as relações profissionais ficam mais 

tensas  devido  às  maiores  concorrências  no  mercado  de  trabalho  –  mobilizam  seu 

discurso. Ou seja: enunciando do lugar de editor de um caderno de informática de um 

grande  jornal,  no  contexto  da  concorrência  no  mercado  de  trabalho,  assume  uma 

posição de defesa da linguagem da internet. 

A mesma razão – “estar no mercado” – move outros discursos sobre o internetês 

presentes na mídia de referência. Vejamos um caso retirado da Folha de S. Paulo1, em 

que se tematiza o internetês presente na história em quadrinhos da Turma da Mônica:

“Os jovens desenvolveram uma nova linguagem,  que é mais prática.  Em 
documentos formais, ainda será necessário usar a norma culta do português, 
mas, em textos informais, eles vão escrever dessa forma mesmo. Eu mesmo, 
de repente, me dei conta que isso é  contagioso, já estou escrevendo desse 
jeito",  afirma  o  desenhista  [Maurício  de  Sousa,  a  respeito  da  linguagem 
utilizada por Bloguinho, novo personagem da Turma da Mônica].
Para  justificar  a  criação  do  personagem,  Sousa  explica  que  orienta  os 
roteiristas a sempre retratarem o que está acontecendo no mundo: "A Turma 
da Mônica  não levanta  bandeiras.  A intenção  é  fazer  histórias  dentro  da 
realidade vivida pelos leitores”. (BADÔ, 2004, negrito adicionado)

A primeira  citação  de Maurício  de Sousa  feita  pelo  jornalista,  em forma  de 

discurso direto, valoriza a variação estilística da modalidade escrita, entretanto utiliza a 

predicação  contagioso,  evidenciando  novamente  um  sujeito  dividido  em  meio  ao 

interdiscurso que disponibiliza o discurso da sociolingüística e o da tradição gramatical, 

(o  qual  faz  uso,  desde  o  século  XIX,  de  metáforas  biologizantes  para  referir-se  à 

linguagem).

1 Este discurso foi utilizado em pesquisa de alunas de graduação do Uni-FACEF Centro Universitário de 
Franca, pesquisa orientada por mim e publicada na Revista do Curso de Letras (ver RAMOS, D. A., 
CARVALHO, K.V., ANDRADE, T.L, 2006)
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O valor atribuído por Maurício de Sousa à linguagem da internet também advém 

das relações econômicas vividas pelo sujeito que enuncia: empresário da comunicação, 

deve estar dentro da realidade vivida pelos leitores. Mais do que isso: defende seu lugar 

num mercado editorial que tem como concorrente a mídia digital.

Outro caso publicado na Folha:2

A  Internet  está,  sim,  transformando  o  idioma.  Ainda  não  existe  um 
"internetês"  (ai!)  semelhante  ao  economês,  mas  não  é  impossível  que 
cheguemos lá, graças, por exemplo, ao uso sistemático de abreviaturas e de 
interjeições. O importante, porém, é que a Internet está de algum modo 
recuperando a palavra escrita entre os jovens - e ajudando a difundir 
textos  literários.  Mas esse é ainda um veículo muito novo e de alcance 
restrito.  Precisamos  esperar  para  ver  o  que  vai  acontecer.  E precisamos 
estudar  melhor  as  possibilidades  de  seu  aproveitamento.  (SCLIAR, 
2000, negrito adicionado)

O escritor Moacyr Scliar também oscila entre o discurso prescritivo – indiciado 

na interjeição em negrito  – e  o discurso que valoriza um novo uso lingüístico  –  O 

importante, porém, é que a Internet está de algum modo recuperando a palavra escrita  

entre os jovens (...). Vê-se, ao mesmo tempo, que seu discurso é condicionado pelas 

relações  sócio-econômicas  que  dominam o  contexto  de  que  enuncia:  o  sujeito  está 

inserido no mercado dos textos literários. É em função desse lugar que opera com a rede 

discursiva que valoriza a nova linguagem possibilitada pela internet.

Pode-se dizer que o discurso sobre o internetês materializa o embate que se dá 

entre o discurso purista e o discurso científico sobre a linguagem. No diálogo com esses 

discursos  na  memória  discursiva,  o  sujeito  os  ressignifica,  dando-lhes  uma 

contrapalavra, produzindo uma ruptura nos sentidos estabilizados na memória. O que 

percebemos  nesses  discursos  analisados  não  é  nem  o  purismo,  digamos  assim, 

convencional nem a cientificidade dos lingüistas. O que encontramos são discursos que 

materializam não só o embate realizado no interdiscurso, mas também o embate sócio-

econômico em evidência no contexto histórico atual. 

Para finalizar, gostaria de destacar que, em pesquisa recente sobre o purismo, 

percebi o pouco espaço que se dá, na mídia,  ao lingüista (MENDONÇA, 2006). Os 

convidados para o debate aqui comentado indiciam esse pouco espaço, pois o lingüista 

2 Idem, ibidem.
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só  esteve  presente  na  citação  de  um  telespectador.  Mas  o  conflito  discursivo 

evidenciado na análise feita mostra a força, no interdiscurso, do discurso do lingüista 

quando o assunto é a língua que falamos/escrevemos.
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