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- Realmente me incomoda, a 
ponto de eu sentir vergonha. Vai que 
um amigo escuta? Ter um relaciona
mento com alguém que não sabe fa
lar direito é um retrocesso. 

Padrão 
Cada um escolhe os critérios 

para aproximar-se de quem o atrai. 
Mas muita gente pode considerar 
que a falta de familiaridade com o 
padrão do idioma retrata outros as
pectos da personalidade e da inte
ligência de uma pessoa, fato nunca 
comprovado pela ciência e raciocí
nio que alimentam preconceitos. 

A língua, no entanto, é fenôme
no social. Uma expressão ou palavra 
fora da convenção estabelecida por 
um dado meio indica desprestígio, 
falta de preparo ou cuidado. Dizer 
é criar uma imagem social de si. É 
ela que está em jogo quando se tro
peça no registro gramatical pedido 
pela situação de comunicação - um 
risco se o interlocutor for um supe

rior hierárquico, um potencial em
pregador, um leitor, cliente ou até 
parceiro conjugal. 

O sentido é construído pela se
leção e combinação de palavras. E, 
ao selecionar as palavras, a pessoa dá 
mostras de seu universo de referên
cia, do lugar social de onde procede, 
suas preferências ideológicas e até de 
seu gosto estético e amoroso. Indica o 
tamanho do repertório que a creden
cia a tornar-se interessante aos olhos 
de potenciais conquistas amorosas. 

- Ter desenvoltura com o idioma 
faz a pessoa conversar melhor, na
morar melhor, trabalhar melhor e 
ficar bem em qualquer situação em 
que está inserido - disse à L í n g u a o 
apresentador Marcelo Tas, do pro
grama CQC (TV Bandeirantes). 

Quando falamos temos a ilu
são de achar que comunicamos só 
um conteúdo intencional, mas há 
outras informações quando se fala. 

O modo de dizer altera a coisa 
dita. 
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 8, n. 89, p. 16-17, mar. 2013.




