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A Língua e a Linguagem: terreno minado,   

área conflituosa, palco de sedução e  

 depósito de recortes 

     Pergunta 1: Paulo Coelho escreve bem?  

     Pergunta 2:  José Saramago obedece à norma da 

língua portuguesa? 

     Pergunta 3:  Um romance pode ser escrito em 

prosa?  

     Pergunta 4:   Um capítulo de um romance pode 

consistir num único parágrafo? 



Comentário sobre pergunta 1 

 Concordo com o provérbio, “gosto não se discute.” 

 Cabe citar duas teses sobre a obra do Paulo Coelho:  

    Maria Ivonete Busnardo Ramadan, Narração e 

Panacéia: O poder educativo do mito / Uma análise 

da obra de Paulo Coelho. Tese doutorado, USP, 2003. 

    Richard Romancini, Apropriações de Paulo Coelho 

por usuários de uma biblioteca pública: leitura popular, 

leitura popularizada. Dissertação mestrado sobre O 

Diário de um Mago, USP, 2002.  

       



Comentário sobre Pergunta 2 

 Vejamos as palavras do autor José Saramago:  

      “Costumo dizer que não há uma língua portuguesa, 

há línguas em português.  Quando digo isso, não 

penso em diferenças  e semelhanças. […] Deixemos, 

portanto, em  paz as semelhanças e as diferenças 

porque elas são, umas e outras, sinal de vida. As       

línguas mortas são as que não mudam”.  

       “Sinais de pontuação são como os de estrada. Se 

tivéssemos menos deles, haveria por certo menos 

acidentes, porque as pessoas fariam tudo mais 

devagar e com maior atenção”.  

   Fonte: Luiz Costa Pereira,  “José Saramago: um portu-

guês de sons e pausas”, Revista Língua Portuguesa, n. 3, 

2005, p. 18. 

 



Mais sobre José Saramago 

 A tradução inglesa da História do Cerco de Lisboa, 1989 

(The History of the Siege of Lisbon) respeita o original:  

      Whereupon, she walks in, and says, Sorry to have kept 

you waiting, the sound of the door and her voice startled 

Raimundo Silva, caught unawares, and he turned round 

hastily, It doesn´t matter, I only came to, he does not 

finish the sentence, it is as if he were seeing this face for 

the first time, how often had he thought about Dr Maria 

Silva in recent days, and in the end, he had no image of 

her in his mind, her name alone had occupied all the 

available space in his memory, progressively displacing 

her hair, eyes, features, the gestures she made with her 

hands,… 

      Fonte:   Tradução de Giovanni Ponteiro (Orlando: 

Harcourt, 1996, p. 149)  

  

   



O original: História do Cerco de Lisboa.  

    São Paulo: Biblioteca  Folha, 2003 

“Que vem entrando, e diz, Desculpe tê-lo feito esperar, o 

ruído e as palavras sobressaltaram  Raimundo Silva, 

apanhado de costas voltadas, e agora vira-se 

precipitadamente, Não tem importância, responde, eu so 

vim para, não termina a frase, também a este rosto é 

como se o visse pela primeira vez, tantas vezes, nestes 

dias, tem pensado na doutora Maria Sara, e não era 

numa imagem dela que pensava, o simples nome 

ocupara todo o espaço disponível da lembrança, 

progressivamente fora invadindo o lugar dos cabelos, dos 

olhos, das feições, do gesto das mãos…” (p. 151-152) 



Comentário sobre pergunta 3 

Um bom exemplo é o poema épico Eneida,   

reescrito em prosa: 

Eneida ,  Virgílio (Tradução de Tassilo Orpheu  

Spalding).  

     São Paulo: Editora Nova Cultural, 2003 e um e-book.   

O autor Mario Benedetti, escreveu um romance em 

verso: El cumpleaños de Juan Ángel.  

    Montevideo: Seix Barral, 2001. 



Mario Benedetti 

Romance em verso: 

“Este viernes intacto se abre 

  en una habitación a ciegas 

 

  este veintiséis de agosto 

  a las siete y cincuenta 

  yo osvaldo puente empiezo por ser un niño.”   (p. 9). 

 

 



Comentário sobre pergunta 4 

   Um exemplo de um  romance sem 

títulos nos diferentes capítulos, sendo 

todos os capítulos extensos e de um 

único parágrafo: 

Gabriel Garcia Márquez, El Otoño del 

patriarca.  

             Barcelona:Debolsillo,1975, 2014. 



O  que subjaz às quatro perguntas? 

 1. O antagonismo entre norma culta e norma 

inculta (para algumas pessoas). 

2.Como chega a determinar o que  é “normal” e     

“abnormal”? (não somente na linguagem!) 

3. Existiria uma verdade única ou “regimes de 

verdade”? 

4.  As “verdades” não seriam construídas e 

também descontruídas? 

 



Críticas à atuação de um linguista  

sobre a noção de norma 

Vamos ver o que Francisco Platão Savioli diz a 

respeito: 

  Sobre o certo e errado:  “… o que se pode dizer com 

certeza é que o tema do certo e do errado não foi 

ainda debatido a ponto dea respeito se ter chegado a 

uma solução satisfatória. Há ainda pendências a 

resolver e espaços vazios a preencher. E, sem 

dúvida, grande parte desse vazio se deve à omissão 

dos linguistas.”  

Savioli, F.P.  Nem tudo o que escandaliza é 

aberração: “Error Communis Facit Jus”, Alfa, 

44:309-330, 2000, p. 311. 



Um trabalho sobre o léxico  

 (a sair) 

 

    O LÉXICO: CAMPO MINADO, ÁREA 

CONFLITUOSA, PALCO DE SEDUÇÃO E 

DEPÓSITO DE RECORTES (J.R. Schmitz) 

   (http://www.fflch.usp.br/dlcv/neo/livros.php) 

                               maio ou junho 2015 

http://www.fflch.usp.br/dlcv/neo/livros.php


A língua é uma arma carregada, Revista Língua 

Portuguesa, No. 66, 2011 (Schmitz)  ou um campo 

minado 



A língua como arma carregada: campo 

minado 

Devo a expressão “arma carregada” ao linguista  

Dwight Bolinger usada no livro Language: The  

Loaded Weapon. London: Longman, 1980. 

A fotografia apresentada no slide anterior ilustra 

a matéria publicada na Revista Língua Portuguesa. 

No “terreno” perigoso da linguagem, em pleno  

2003, assinou um artigo intitulado “Machado de Assis  

erra de novo”,  Revista Imprensa, no. 184: p. 52. 



Crítica ao povo: “o grande inventa-línguas”  
 

(Ruy Castro, Folha de S. Paulo, 18.11.2013) 



Comentários sobre a crônica de Ruy Castro 

O cronista questiona o vocábulo usado na comerciali-

zação de um desodorante: “refrescância”. Considera a 

palavra “mal ajambrada” e sugere  alternativas como 

fresco, frescor, frescura(!).  

No texto, Castro não gosta de usos como “que as 

pessoas  agregam e saem para a balada.” (os vocábulos 

em itálico). 

Ruy Castro implica também com as pessoas que 

começam  qualquer frase com “então”.  

Há outros problemas na crônica que merecem reflexão. 



Walcyr Carrasco, “O desgaste das palavras”  
Veja, 13 de agosto, 2008, p. 198 

O cronista faz a seguinte reflexão sobre a linguagem: 

    “Minha vontade é voltar a usar os termos com a  

     força que eles realmente têm: “abraço” é “abraço”, 

     “amigo” é “amigo”. Por que deixar as palavras se  

     desgastarem?  Se o que têm de mais belo é 

     justamente sua história e o sentimento que  

     contêm? Enfim, tudo o que lhes dá realmente  

     significado.” 

Os vocábulos considerados, por ele, desgastados: 

     urgência, revelar, vip, exclusivo, diferenciado, 

     máximo, santo, etc. 

 



Palavras como signos 

P.G. Martins, Um dia  na vida de Brasilino, 1961, (2002) 

acesso internet. 

Brasilino vai ao quarto de banho, fazer a sua toilette: 

acende o aquecedor de gás - gás que é da City e, portanto, 

do grupo Light, e, enquanto a água aquece, toma da escova 

de dentes, marca “TEK”, da “Johnson & Johnson do Brasil” 

(que é americana), e da pasta dentifrícia “KOLYNOS”, com 

clorofila, da “Whitehall Laboratories of New York” e, assim, 

para escovar os dentes, Brasilino paga dividendos ao 

CAPITAL ESTRANGEIRO. Mas Brasilino nem pensa 

nisso... 

 

 

 



 

        Palavras como signos: continuação 

Hoje temos outros signos:  Ambev, Camargo 

Correia, Engix, Oderbrecht além de Honda, 

Subaru, Renault, Toyota. 

Nem todos se lembram de Caloi,  Biotônico 

Fontoura e Gurgel ( a empresa não existe 

mais).  Schmitz, J.R. Dicionário de 

Epônimos e Topônimos da Língua 

Portuguesa. Curitiba: Editora Prismas, 

2104. 

 

28/04/15 



Palco de Sedução 

     Álex Grijelmo, autor do livro La Seducción de las 

Palabras (2000), afirma, na primeira linha de seu 

texto: “[N]ada podrá medir el poder que oculta una 

palabra” (p. 11).  

     Grijelmo apresenta, entre muitos outros exemplos 

de sedução lexical, o poder do substantivo amor e o 

verbo amar em contraste com querer.   

 



Álex Grijelmo escreve:  

 “El poder seductor de “te amo” entronca 

con la misma raíz de la palabra “amor”, 

mucho menos polisémica que “querer”. 

“Siento amor por ti” podemos decir; pero 

no “siento querer por ti”, pese a que 

“querer” se ha sustantivado (después de 

que existiese el verbo, mientras que amor 

y amar no guardan una sucesión  

cronológica): “las cosas del 

querer”,”querer es poder”…  

   La profundidad del sustantivo “amor” y 

del verbo “amar” se nos representa, pues, 

mucho más vasta.    (p. 61-62).  

 

 



Mais sobre “Palco de Sedução” 

 O texto de Grijelmo possibilita a análise do uso 

do léxico, isto é, a escolha de palavras para se 

justificar, se defender e persuadir ou para 

encantar alguns e enganar outros. Levando em 

consideração as considerações de Grijelmo para 

o contexto brasileiro, observamos uma 

estratégia retórica perspicaz usada por José 

Genuíno, pois ele compara os tempos da 

ditadura com o momento presente reclamando: 

“Fui em cana, cela fechada, sem banho de sol, 

torturado e estou aqui, de novo com o espírito 

dos anos 70” (15.11.2013).  



 Outro exemplo de sedução linguística é o trecho dito 

por José Dirceu no mesmo dia: “Não importa que me 

tenham roubado a liberdade: continuarei a defender 

por todos os meios ao meu alcance as grandes 

causas da nossa gente, ao lado do povo brasileiro, 

combatendo por sua emancipação e soberania".  

    Observam-se as locuções “roubar a liberdade” e 

“defender por todos os meios” e os vocábulos 

“emancipação” e “soberania” e também o uso do 

pronome possessivo “nossa gente”.  

 

Fonte: John Robert Schmitz, O LÉXICO: CAMPO 

MINADO, ÁREA CONFLITUOSA, PALCO DE 

SEDUÇÃO E DEPÓSITO DE RECORTES (a sair). 

 

 



Área conflituosa 

 O bicho-papão: principalmente, o léxico e a 

sintaxe.  Qual é o plural de bicho-papão? 

 A pletora de estrangeirismos (neologismos) do 

inglês registrado no Dicionário Houaiss incomodou 

o jornalista Fernando Jorge (2000). Schmitz (2000) 

defendeu o dicionarista nestes termos: “[Q]uem 

consulta o dicionário à procura de palavras 

estrangeiras deseja ver definições de palavras 

encontradas em livros, jornais e revistas.” 



A “Briga” continua 

Jorge ficou na defensiva: 

“ Influências culturais, já disse em outro artigo, são 

inevitáveis. Não sou inimigo de nenhum povo, de 

nenhuma nação.” (Jorge, 2000b) 

O autor ataca com uma boa metáfora: 

   “Dogmático, firme como as imponentes Montanhas 

Rochosas de seu país , o professor John asseverou […] 

[Prefiro deixar que os participantes leam os artigos 

para formar uma opinião própria,  mas qual é a lição?   

Quem entra na “cozinha “linguageira precisa 

aguentar o calor!!!] 

 

           



Uma crítica  à presença de estrangeirismos  

bem antes da elaboração do projeto de lei  

de Aldo Rebelo, (1999)(PCdoB/SP)  

 SIMAS FILHO, R .Estrangeirismos que incomodam. 

Revista D.O. Leitura. (Imprensa Oficial do Estado de 

São Paulo), 76, 1988. 

 SCHMITZ, J. R.  A língua portuguesa e os 

estrangeirismos. D. O. Leitura (Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo), 79, 1988. 



 Simas Filho propõe a substituição de palavras de 

origem estrangeira em uso no português (Coluna A) 

por outras (Coluna B) como se vê : 

      Coluna A                                           Coluna B 

       blazer                                              japona 

       dial                                                  painel 

       charter      fretado 

       tweeter                                alto falante para agudos 

       woofer                                  alto falante para graves 

       outdoor                                            painel 

        topless                                     maminhas ao léu  

 

      Figura : dados retirados de Simas Filho (1988) 



“Guerras em torno da língua” 

     Antes de continuar, peço que vocês comentem o 

conteúdo relacionado na Figura 1 (do “slide ou 

transparência anterior). 

 

       Tudo bem?  ♫ 

       ********************************************************************** 



O título acima se refere à obra de Carlos Faraco (org.) 

Estrangeirismos: guerras em torno da língua. (São 

Paulo: Parábola Editorial, 2001).   

O organizador escreve: “Já o projeto do deputado Aldo 

Rebelo teve um mérito interessante: pôs os linguistas 

em pé de guerra. Entendeu-se que era uma excelente 

oportunidade de avançarmos em direção a um rico 

confronto, no espaço público, sobre a questão 

linguística brasileira.  Contudo, nossa grita 

generalizada tem tido pouca ressonância: o deputado 

continua nos ignorando e fechando em copas, apenas 

repete sua preconceituosa e equivocada ladaínha.” )p. 

46)  

                                                                               

“Guerras em torno da língua” 



Mais pistas para os participantes se orientarem 
a respeito das “guerras em torno da língua”:  a 
favor ou contra? 

 LOPES DA SILVA, F. ; RAJAGOPALAN, K. orgs., 

A Linguística que nos faz falhar.  São Paulo: 

Parábola Editorial, 2004.  

 ALVES, I.M. A integração dos neologismos por 

empréstimos ao léxico português. Alfa, São Paulo. 

28 (supl.), no. 1. P.119-126, 1984. 

 ALMEIDA, G. M. B.  Os anglicismos e as 

linguagens de especialidade no português do Brasil. 

Debate Terminológico, RITerm - Paris (França), v. 

2, p. 1-12, 2006. 



 ASSIS-PETERSON, A.A.  Como ser feliz no meio de 

anglicismos: processos transglóssicos e 

transculturais.  Trabalhos em Linguística Aplicada. 

vol. 47, no. 2, p. 320- 340, 2008.  

 BARROS,  L; A. Curso Básico de Terminologia.São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004. 

 ISQUERDO, A.N. ; ALVES, I. M. As Ciências do 

Léxico: Lexicologia, Lexicografia, Terminologia; vol. 

111. Campo Grande, M.S.:Editora UFMS e São 

Paulo: Associação Editorial Humanitas,  2007. 

Mais pistas … 



Ironia: alguns contra e outros colecionando 

estrangeirismos: veja o Dicionário (a capa, claro!) 



O samba do approach, um belo exemplo de 

linguageiro: os estrangeirismos 

Refrão: 

Venha provar meu brunch 

Saiba que eu tenho approach 

Na hora do lunch 

Eu ando de ferryboat... 

 

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light               

Minha casa é hi-tech     

Toda hora rola um insight     

Já fui fã do Jethro Tull 

Home me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash... 

Refrão (2x) 

Fica ligado no link 

Que eu vou confessar my love 

Depois do décimo drink 

Só um bom e velho engov 

Eu tirei o meu green card 

E fui prá Miami Beach 

Posso não ser pop-star 

Mas já sou um noveau-riche... 

Refrão (2x) 

Eu tenho sex-appeal 

Saca só meu background 

Veloz como Damon Hill 

Tenaz como Fittipaldi 

Não dispenso um happy end 

Quero jogar no dream team 

De dia um macho man 

E de noite, drag queen... 

Refrão (7x) 

 

Zeca Baleiro 



Um resultado positivo: debate saudáve mas emotivo 

sobre o projeto lei contra o uso (abuso?) dos 

estrangeirismos por linguistas e não linguistas 



Convite para ver se Vocês concordam ou não  

com a falha da disciplina com respeito  

ao projeto de lei de Aldo Rebelo 

Com respeito ao livro de Lopes da Silva e 

Rajagopalan (2004), A Linguística que nos faz 

falhar (cuja capa que figura no slide anterior), os 

autores argumentam que a disciplina de 

linguística fracassou no que diz respeito ao projeto 

de lei contra a proibição de estrangeirismos (Aldo 

Rebelo) no português. O assunto é complexo e 

merece um estudo mais ponderado e menos 

emotivo.  

 



Outro “arranca-Rabo”: defendendo  

o gerúndio (Schmitz, ) 

Artigo publicado na Revista Superinteressante (na coluna  

“Superpolêmica”: J.R. Schmitz, “vou estar defendendo o 

gerúndio”, março 2005, p. 90. 

Reação de alguns leitores: (1.) “Sobre o artigo de JohnING 

RobertING SchmitzING. Muito compreensivo que o senhor 

John Robert Schmitz  defenda o uso do gerúndio na língua 

brasileira. Afinal ele nasceu naquele país da América que 

não tem mas que é conhecido como reunião de vários  

estados, os Estados Unidos da América do Norte …]    

(2.) “ Sr. John, a língua e a cultura está sintonizada na 

língua. Agora que o senhor é “ex-chefe do departamento de 

linguística da Unicamp, que tal aproveitar o tempo vago 

para fazer uma graduaçazinha em sociologia ou, melhor 

ainda, um mestrado em semiótica.” 



  “Linguageando” que deu certo! 

O professor Evanildo Bechara da Academia Brasileira  

de Letras leu o artigo publicado na Revista  

Superinteressante e me convidou a ler um artículo 

na Revista Confluência: 

      “ O gerúndio e o “gerundismo”: uma análise de um 

assunto emotivo e polêmico”, Revista Confluência. 

(Rio de Janeiro), no. 31: 87-103, 2006. 



“Depósito de Recortes” 

    Devo a expressão  “Depósito de Recortes” à 

leitura do livro de Irandé Antunes Muito Além da 

Gramática: Por um Ensino de Línguas Sem Pedras 

no Caminho. São Paulo: Parábola, 2007. 

     Onde se encontram os recortes? 

     Nos dicionários, glossários, vocábulos e bancos 

de dados com a ajuda de várias disciplinas: a 

linguística do corpus, a lexicografia, a terminologia 

e os Estudos da Tradução.  

       

         



Observação, estudo, análise  do  léxico: armazém da 

atividade linguageira 



O estudo de palavras e termos: coletânea de 

artigos organizados por Murakawa e Nadin 

(2013) 



Amarrando as pontas  e pegando o fio da meada 

Todo trabalho (normalmente!) tem uma conclusão 

que não deve ser vista como um “fim”, pois os que 

leem o trabalho podem e devem reler, 

problematizando-o, refutando-o e reconstruindo-o. 

Eis aqui as minhas conclusões:  

1. A linguagem, por um lado, é um instrumento de 

poder que é usado para persuadir, debochar e 

silenciar. Daí se vê que a linguagem é um campo 

minado, uma arma carregada e um palco de sedução. 



2. A linguagem, por outro, é uma dávida, pois ela 

possibilita a nossa reflexão, a nossa criatividade e 

serve como veículo para aventar as nossas alegrias,  

as nossas mágoas, nossos fracassos e nossos 

sucessos.  

       3. A linguagem , graças a Gutenberg e à 

informática, funciona como um depósito de recortes 

(Antunes) , isto é, um grande almoxarifado onde  

recolhemos os nosso textos orais e escritos para 

acesso democrático por todos os cidadões. 

 

Agradeço a atenção de vocês.  

john.schmitz@uol.com.br 


