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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é analisar as adaptações ortográficas presentes na 
escrita do português brasileiro (PB) veiculado em textos escritos informais das redes 
sociais da internet. O corpus é constituído de palavras e expressões com escrita 
estilizada que recupera características da realização oral e da correspondência não-
biunívoca entre os grafemas e o valor fonêmico das letras, presentes nos 
comentários de grupos de Facebook e Twitter. A coleta ocorreu no período de 
dezembro de 2017 a julho de 2019. As palavras do corpus foram divididas por 
categorias e subcategorias, organizadas em quadros conforme o processo de 
adaptação da palavra, seguido do contexto aplicado, a palavra ortográfica, a 
transcrição fonética (presumida) e a transcrição fonológica. A partir das transcrições 
realizadas, foi possível fazer análises fonológicas fundamentadas em trabalhos de 
Cagliari (2002), Massini-Cagliari e Cagliari (1999) e Scliar-Cabral (2003), entre 
outros autores. Investigaram-se fenômenos de adaptação das palavras que resultam 
em palavras estilizadas com padrões não usuais de escrita do Português Brasileiro a 
fim de que sirvam como dispositivos de manifestação estilística/expressiva para 
apontar certos efeitos emocionais, conduzir a leitura  para sotaques característicos 
de algumas variantes do idioma ou modo específico de falar de alguma variante do 
idioma.  
 
Palavras-chave: Fonética. Fonologia. Ortografia. Letramento. Rede social on-line. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de esta disertación de maestría es analizar las adaptaciones ortográficas 
presentes en la escritura portuguesa brasileña (PB) transmitidas en textos escritos 
informales de las redes sociales de Internet. El corpus consiste en palabras y 
expresiones con escritura estilizada que recupera las características de la 
realización oral y la correspondencia no biunívoca entre los grafemas y el valor 
fonémico de las letras presentes en los comentarios de los grupos de Facebook y 
Twitter. La recolección ocurrió en el período de diciembre de 2017 y julio de 2019. 
Las palabras del corpus se dividieron en categorías y subcategorías, organizadas en 
marcos de acuerdo con el proceso de adaptación de la palabra, seguidas del 
contexto aplicado, la palabra ortográfica, la transcripción fonética (presunta) y 
transcripción fonológica. A partir de las transcripciones realizadas, fue posible 
realizar análisis fonológicos basados en trabajos de Cagliari (2002), Massini-Cagliari 
y Cagliari (1999) y Scliar-Cabral (2003) entre otros. Se investigaron los fenómenos 
de adaptación de las palabras resultantes en palabras estilizadas con patrones de 
escritura inusuales para que sea un dispositivo de manifestación de dirección 
estilística / expresiva para producir ciertos efectos, exigiendo interpretaciones para 
acentos característicos de la realidad fonética de algunas variantes del lenguaje.  
 
Palabras-clave: Fonética. Fonología. Ortografía. Alfabetización critica. Rede social 
on-line. 
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INTRODUÇÃO 
 

Historicamente, a humanidade vem adaptando seu modo de comunicação ao 

passo das grandes inovações tecnológicas. De acordo com Crystal (2005), o 

primeiro meio de comunicação da raça humana foi, naturalmente, a fala. Depois, 

surgiram a escrita, a imprensa, o telégrafo, a telefonia, as transmissões de rádio, a 

televisão e a internet – cada um deles, à sua maneira, inovando não só em termos 

linguísticos, como também em seus aspectos sociais. 

A internet é a mais recente protagonista dessas inovações comunicativas em 

ritmo acelerado: comunicar-se pela internet é ir além dos limites do tempo e do 

espaço. Esta fantástica ferramenta conecta diferentes pessoas pelo mundo em 

diferentes contextos, permite compartilhar conhecimentos, informações ou 

simplesmente bater papo – ou seja, interagir por meio da fala e da escrita de 

maneira síncrona e assíncrona num mundo mediado pelo computador. 

Smartphones, redes wi-fi, redes de dados de conexão de alta velocidade, 

Facebook, Whatsapp, Twitter e Google são os principais adventos da era da 

informação e comunicação. A ampliação contínua do acesso a esses novos recursos 

trouxe mudanças significativas no modo pelo qual as pessoas se comunicam. A 

opção por um léxico parcialmente desapegado das convenções ortográficas do 

português brasileiro (PB) mostra-se mais oportuna ao contexto de informalidade que 

o ambiente on-line admite.  

Por meio de um tratado implícito entre os interlocutores, a modalização da 

escrita faz nascer novas maneiras de usar as palavras que se caracterizam, muitas 

vezes, por empréstimos de outros idiomas, abreviações, repetição de letras para 

simular prosódia, estilizações que podem direcionar para uma leitura com sotaque – 

ou seja, palavras que apresentam escrita “fonética” estilizada que escapa 

parcialmente do padrão ortográfico oficial, no entanto, concebida dentro das 

possibilidades de estrutura fonológica e ortográfica que a própria língua materna 

oferece (letras do alfabeto, fonemas do PB, sílabas, acentos). Os registros “eu tô eh 

mooooooortaaaaaa”, “oq vc acha disso?”, “Tudo haver né? Kk. KD o rock?”, “divou 

d+”, “YOUKÊ / Yoquê, Coé” são alguns exemplos do PB adaptado para o mundo das 

redes sociais. 

Esta dissertação se dedicou a investigar as adaptações ortográficas 

presentes na escrita de palavras e expressões do PB veiculado em textos escritos 
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informais das redes sociais da internet, analisou a relação entre ortografia, fonética e 

fonologia das adaptações e refletiu sobre a correspondência não-biunívoca entre os 

grafemas e o valor fonêmico numa perspectiva envolvendo fatos linguísticos e 

prática social.  

Com base nos estudos dos linguistas Câmara Jr. ([1970] 2015, 1977), Bisol 

(2011), Cagliari (1998, 2002), Marcuschi (2010), Corrêa (2004), Scliar-Cabral (2003) 

e outros foi possível refletir sobre a relação entre a fonética, a fonologia e a 

ortografia da modalidade escrita estilizada do português difundido em textos 

informais das redes sociais da internet. 

A hipótese abordada foi de que as adaptações ortográficas deixam 

transparecer fenômenos fonéticos e fonológicos que ocorrem porque o enunciador, 

intencionalmente, modifica a ortografia oficial dos vocábulos – ou para expressar a 

realidade fonética de usos informais da língua portuguesa, numa tentativa de 

assemelhar sua escrita à fala, ou apenas troca de letras (mas não de fonemas), 

direcionando a interpretações com sentido de humor ou deboche, por exemplo. 

Nosso estudo nasceu da curiosidade de investigar como o léxico adaptado 

nas redes sociais pode ser utilizado como uma espécie de ferramenta de 

direcionamento de leitura oral vinculada à prática social letrada. É nosso desejo que 

esta pesquisa possa contribuir com os estudos ortográficos e fonológicos do PB 

veiculado nas redes sociais on-line.  

A presente dissertação foi estruturada em três seções.  

A primeira seção trouxe uma revisão bibliográfica que versou sobre as 

relações entre as linguagens falada e escrita e suas constituições heterogêneas, 

com as práticas sociais sob interferência da fonética, da fonologia e da ortografia.  

A segunda seção apresentou a metodologia utilizada para coleta e análise 

dos dados. O corpus constituiu-se de ocorrências de palavras estilizadas que foram 

coletadas dos comentários de grupos como Lana Del Rey Vevo - LDRV e Laranjo 

Memes, do Facebook, e dos perfis @MaisaSilva, @Luscas e @milhonara, entre 

outros, do Twitter, no período de dezembro de 2017 a julho de 2019.   

O uso dos termos “palavra estilizada” e/ou “palavra adaptada” propõe que 

adaptação seja o processo de amoldamento do fonema à sua nova representação 

grafêmica atribuída pelo contexto – e estilização seja o produto final ortográfico não 

usual, mas previsível dentro das possibilidades de adaptação atribuídas pelo próprio 
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sistema do idioma, que representa o desejo criativo do escrevente de “fugir” do 

padrão ortográfico do idioma. 

As palavras do corpus foram divididas em duas categorias maiores – 1) 

Mudança ortográfica com direcionamento de pronúncia, que agrupa palavras como a 

estilização “bixcoito”, por exemplo; e 2) Mudança ortográfica sem direcionamento de 

pronúncia, que reúne palavras como “çei” – e duas subcategorias decorrentes da 

categoria 1, que são: 1.1) Mudanças ortográficas que direcionam a pronúncia para 

um alofone específico sem mudar o fonema base, como “chathyada”, e 1.2) 

Mudanças ortográficas que direcionam a pronúncia para um fone que não é 

considerado alofone do fonema em questão, como “acora”.  

Na terceira seção, foi feito um levantamento de questões ortográficas e 

fonético-fonológicas relacionadas às práticas sociais da escrita – e, especificamente, 

com a escrita na internet.  

Por fim, a conclusão apresentou considerações do estudo empreendido, 

observando adaptações ligadas à fonética, à fonologia e à ortografia, relacionando-

as com a heterogeneidade constitutiva da fala e da escrita e suas práticas sociais 

nas redes sociais on-line que resultam em estilizações ortográficas, as quais 

funcionam, entre os usuários das redes sociais on-line, como ferramentas interativas 

investidas de significação atribuída pelo contexto. 
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1 A RELAÇÃO ENTRE ORALIDADE, FALA E ORTOGRAFIA 
 

Esta seção abordará as relações entre oralidade, escrita e ortografia, com 

ênfase nas estilizações ortográficas envolvendo as perspectivas das práticas sociais 

que entrecruzam o continuum (inter-relação) entre os dois polos das modalidades 

falada e escrita, aportadas em Marcuschi (2010) – correlacionando-as aos estudos 

de Corrêa (2004), que abordam a heterogeneidade constitutiva da escrita por meio 

do encontro entre as práticas sociais que consideram a circulação histórico-social 

com a qual o escrevente já teve contato, tanto da experiência oral/falada como 

também da produção letrada/escrita1.  

Em seguida, também serão discutidas as relações entre fala e escrita na 

internet (KOMESU; TENANI, 2015) e a relação entre ortografia, fonética e fonologia 

na concepção da não-biunivocidade entre fonemas, grafemas e letras, 

fundamentada nas pesquisas de Massini-Cagliari e Cagliari (2001) e Scliar-Cabral, 

(2003).  

Para fechar a seção, será apresentado um breve estudo linguístico sobre o 

comportamento e o valor dos sons do idioma, baseado em Monaretto, Quednau e 

Hora (2014), Câmara Jr. ([1970] 2015) e Silva (2001), com a exposição do inventário 

dos fonemas vocálicos e consonantais do português brasileiro, bem como a 

organização e o comportamento desses fonemas dentro do sistema linguístico do 

PB.  

 

1.1 PERSPECTIVAS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA ESCRITA: PRÁTICAS 
SOCIAIS E O MUNDO HETEROGÊNEO DA CULTURA LETRADA 

 

O advento da escrita é, sem dúvida, uma das maiores inovações na área da 

comunicação. Para Walter Ong (1986, apud MARCUSCHI; DIONÍSIO, 2007, p. 94), 

“a escrita tornar-se-ia aí tão importante que tenderia a arrogar-se o supremo poder 

de se tornar normativa para a expressão humana e para o pensamento”; o domínio 

desta tecnologia era símbolo de poder para os povos que a consideravam superior à 

fala e os distanciava dos povos ditos “iletrados”.  

                                            
1
As composições oral/falado e letrado/escrito – em vez de oral e letrado, de um lado, e falado e 

escrito, de outro – são utilizadas pelo autor para referir-se à linguagem e às práticas sociais 
simultaneamente, pois ele parte da consideração de que “todo fato linguístico vincula-se a uma 
prática social” (CORREA, 2004, p. 2). O autor também considera que falado/escrito são práticas 
sociais ligadas às práticas orais/letradas, e nega a possibilidade de opor fala à escrita apenas por 
seus aspectos materiais – fônico e gráfico, respectivamente. 
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Corrêa (2004) aponta algumas razões que firmaram o chamado “império da 

escrita” sobre outras formas de registro. A importância simbólica como fato social e 

cultural da escrita do tipo alfabética é sustentada pelos traços gráficos passíveis de 

manipulação que possibilitam o registro palpável da própria coisa significada, fixando 

no tempo o seu caráter simbólico e promovendo crenças de invariância daquilo que 

foi registrado graficamente – fundando expressões populares como “valeu o escrito”. 

De acordo com Marcuschi (2010), fala e escrita não devem ser tratadas numa 

perspectiva dicotômica pelos linguistas; esse entendimento de oposição, centrado 

apenas no código, deu origem ao prescritivismo de uma única norma linguística – 

influenciado pela concepção de linguagem como expressão do pensamento, que 

não contempla os usos e as situações de produção dos discursos.  

Embora reconheça que essa visão dicotômica dê bons resultados na 

descrição estritamente empírica, Marcuschi rechaça que ela seja totalmente 

insensível aos fenômenos dialógicos e discursivos, pois as línguas se fundam em 

usos, e não o contrário. Além do mais, o problema de confrontar essas práticas de 

comunicação é pré-conceber a fala como caos, o lugar do erro, em oposição à 

escrita, que seria o lugar da invariância, da norma e do bom uso da língua.  

Nos estudos linguísticos contemporâneos, a oralidade e a escrita da língua 

deixam de ser vistas como categorias estanques – e têm sido valorizadas como 

práticas sociais e culturais interativas e complementares, em suas diferentes formas 

de utilização em contextos e situações diversos. Não há um acordo sólido sobre as 

relações entre fala e escrita e isso se dá, principalmente, devido ao dinamismo que 

envolve essas duas modalidades. Nesse sentido, Marcuschi (2010, p. 34) afirma 

que:  

 

[...] discorrer sobre as relações entre oralidade/letramento e 
fala/escrita não é referir-se a algo consensual nem mesmo como 
objeto de análise. Trata-se de fenômenos de fala e escrita enquanto 
relação entre fatos linguísticos (relação fala-escrita) e enquanto 
relação entre práticas sociais (oralidade versus letramento). As 
relações entre fala e escrita não são óbvias nem lineares, pois elas 
refletem um constante dinamismo fundado no continuum que se 
manifesta entre essas duas modalidades de uso da língua. Também 
não pode postular polaridades estritas e dicotomias estanques. 
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Vejamos aqui, a título de exemplo, algumas consequências da prática social 

da oralidade/letramento e da fala/escrita na linguagem virtual (voltaremos a elas 

mais adiante, em tópico específico).  

Desde o início da internet, linguistas mais tradicionais “autoproclamados 

guardiões da língua e os gramáticos, os arautos da correção gramatical [...] se 

sentem encarregados de salvaguardar a integridade da língua” (SHEPERD; SALÉS, 

2013, p. 39), propagando críticas às características linguísticas que aparecem com 

frequência na comunicação informal da escrita on-line.  

 

Esses discursos públicos, ou pânicos morais, grandemente 
reforçados pelos meios de comunicação de massa, estão centrados 
em como a linguagem adotada pelos jovens em sua comunicação 
online poderia afetar suas habilidades de letramento. Alega-se que o 
fato de as pessoas que o fato de as pessoas lerem menos livros ou 
terem habilidades de leitura e concentração mais reduzidas se deve 
ao aumento do uso de novas mídias (BARTON; LEE, 2015, p. 23). 

 

Como exemplo, as abreviações de palavras, a ortografia estilizada e as 

palavras com base na pronúncia real (variação regional ou social), que aparentam 

se tratar de falta de respeito pelas regras tradicionais da língua escrita, são alguns 

dos pontos que levantam questões sobre a relação do modo de enunciação dessa 

atividade escrita como fato linguístico e sua prática social.  

Komesu e Tenani (2015, p. 50) defendem que as estilizações do internetês 

apresentam recursos de adaptações morfológicas de natureza expressiva 

relacionados “à modalização apreciativa daquele que enuncia”, aplicados 

informalmente à produção textual nos variados gêneros escritos existentes nas 

redes sociais. As palavras abreviadas “mina” (menina) e “tô” (estou) são reduzidas 

ou truncadas e predominantemente relacionadas a práticas orais e letradas mais 

informais, que consistem na simplificação das palavras, sobretudo de dígrafos. Estes 

recursos incorporam não apenas fenômenos referentes ao letramento, mas também 

referentes à oralidade.  

Já os intencionais “erros” de escritas para produzir certos efeitos emocionais 

e demandar interpretações, de acordo com Sírio Possenti (2019), “podem ser 

sofisticados e investidos de significação”. 
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[...] também se pode “errar” propositalmente, para produzir certos 
efeitos, demandar interpretações. Quando Elio Gaspari fala 
dos çábios (do governo), pretende que o leitor entenda que essas 
figuras falam, pensam e fazem bobagens, coisas erradas, coisas de 
bobos. Quando Paulo Henrique Amorim escreve Fe-lha, escolhe 
essa forma para sugerir que o jornal que se chama Folha é pouco 
sério, erra ou é comprometido. É ainda ele que se refere a uma 
jornalista como colonista (em vez de colunista), explorando a 
semelhança entre as duas palavras, derivando esta palavra de 
coluna e a outra de cólon… (cólon é parte do intestino grosso; assim, 
sugerem-se certos efeitos…) O mesmo blogueiro refere-se 
frequentemente à Justissa, e não à Justiça, implicando que ela é 
pouco justa, uma justiça fajuta (POSSENTI, 2009, p. xxxx). 

 

Observe a figura a seguir, a “foto da tela do smartphone” (print) de um perfil 

da rede social Twitter que anota o “erro” intencional da grafia da palavra “çei” ao final 

da mensagem em que possivelmente aponta efeito de desconfiança do autor quanto 

ao assunto tratado da postagem. Segue: 

 

Figura 1: Print de erro ortográfico intencional com efeito emocional 

 

Disponível em: https://twitter.com/Marcelodedois/status/1106230672128118784. Acesso em: 
18/10/19. 

 

Os registros dessas representações com desvios de gramática podem ser 

interpretados como direcionamento de efeitos emocionais – como humor ou 

deboche, por exemplo –, em que a associação de um ou mais fatos linguísticos 

vinculados a uma prática social letrada contribui com a heterogeneidade da escrita 

ao adequar-se linguisticamente às situações de uso da escrita. 

A ideia de letramento visa à natureza sócio-histórica do sujeito. Diante disso, 

indivíduo letrado não significa aquele que é versado em letras ou literatura, e sim o 

que usa socialmente as práticas de leitura e escrita, “aquele que vive em estado de 

letramento e responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita” 

(SOARES, 1998, p. 40). Isso processa a afirmação que o modo como a linguagem 
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circula nos diferentes contextos de fala e escrita depende da atribuição dos 

significados que surgem socialmente entre os vários sujeitos em interação.  

A cultura letrada denota a aplicabilidade no uso cotidiano das práticas de 

leitura e escrita pelo indivíduo alfabetizado – quando ele lê rótulos de embalagens, 

assiste a propagandas e slogans de lojas na televisão e nas redes sociais, ouve 

rádio, lê propagandas em outdoors pelas vias públicas, lê as placas de sinalização 

com as linhas de ônibus, atende telefonemas, participa de bate-papos nas redes 

sociais virtuais (por áudio e texto escrito), escreve artigos científicos. Essas práticas 

acontecem dentro de um contexto próprio às situações sociais que Corrêa (1997, p. 

18) assume como “forma abstrata a todos os possíveis aspectos de envolvimento 

social e individual com a prática de escrever”.  

 

1.1.1 A constituição de fala e escrita na perspectiva da teoria do continum 
tipológico fala/escrita e da teoria da heterogeneidade constitutiva da 
escrita 
 

Compreender o dinamismo fundado na manifestação das mais diversas 

práticas de leitura entre as modalidades de uso da língua também significa 

compreender que há mais semelhanças do que diferenças entre as modalidades de 

fala e escrita, apesar de cada uma delas possuir características que as 

particularizam, mas que não se opõem.  

O estudo de Marcuschi (2010) trata de fenômenos de fala e escrita enquanto 

modos de representação da mesma língua; o autor evita reduzir a fala simplesmente 

ao código oral e a escrita ao código gráfico. Marcuschi afirma que a linguagem 

falada e a escrita não ocupam apenas os limites de uma linha reta – ou seja, elas 

não são dicotômicas e/ou estanques: elas se correlacionam em vários planos, 

formando um conjunto de variações de dois domínios linguísticos. Abaixo, o gráfico 

proposto por Marcuschi (2010) ilustra uma noção esquemática dessa postura: 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Gráfico 1: Fala e escrita no contínuo dos gêneros textuais 

 

Fonte: Marcuschi (2010, p. 38). 

 

O gráfico demonstra uma linha ligando extremidades prototípicas de grau 

máximo de espontaneidade (protótipo da fala) ao outro lado, o grau máximo de 

formalidade (protótipo da escrita). Entre as extremidades desta linha, existe uma 

série de gêneros de textos produzidos nos mais diversos domínios discursivos das 

duas modalidades e, muitas vezes, esses textos se entrecruzam em muitos 

aspectos, constituindo “domínios mistos”. Trata-se de uma perspectiva contínua 

entre os gêneros escritos e falados que ora podem estar próximos do polo da fala, 

ora do polo da escrita; portanto, as produções orais e escritas seriam práticas 

sociais que se entrecruzam em muitos aspectos e se apresentam de variadas 

formas ou gêneros textuais, desde o mais informal ao mais formal e nos mais 

variados contextos.  

No contínuo tipológico, há gêneros textuais muito similares que pertencem às 

esferas oral e escrita. Uma entrevista publicada numa revista, por exemplo, embora 

se trate de gênero escrito, estaria mais próxima do protótipo da fala, assim como 

cartas familiares – enquanto uma notícia em um telejornal, apesar de ser um gênero 

falado, estaria próxima do protótipo da escrita, assim como uma conferência 

acadêmica.  

Luiz Antônio Marcuschi (2010) descreve com mais propriedade o que é o 

referido contínuo no gráfico a seguir, em que são dispostos os gêneros textuais na 

fala e na escrita de forma clara: 
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Gráfico 2: Representação do contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita 

 

Fonte: Marcuschi (2010, p. 41). 

 

 A respeito do gráfico criado por Marcuschi, sobre as representações do 

contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita, Botelho (2017) detalha que: 

 

[...] os dois domínios linguísticos: a fala e a escrita, dispostos em 
paralelo e em sentidos opostos. Em cada um dos domínios, os 
diversos gêneros tipológicos intermediário são dispostos num 
contínuo, iniciando do seu protótipo para o mais afastado dele. 
Assim, a conversação é protótipo da fala e o mais afastado é a 
exposição acadêmica, ao passo que o artigo acadêmico é o protótipo 
da escrita e as inscrições em parede é o mais afasto. Cada linha 
vertical representa um tênue limite (que por não ser rígido, 
representa-se com uma linha pontilhada) de cada gênero textual 
(BOTELHO, 2017, p. 912). 

 

Dessa maneira, entendemos que, para Marchuschi (2010), não existe 

superioridade nas relações entre as modalidades oral e escrita, e sim 

individualidades próprias de cada prática que podem se inter-relacionar em 

determinados gêneros textuais e se distanciar em outros, evidenciando as 

características prototípicas de cada prática.  
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Reconhecemos as contribuições da perspectiva dos estudos de Marcuschi 

(2010) na maneira de entender a relação contínua entre os polos oral e escrito na 

produção de textos. No entanto, mesmo que, no plano teórico, um polo não se 

sobreponha ao outro, a ideia ainda mantém a percepção de pureza nos extremos 

entre essas duas modalidades de uso da língua.  

Discordamos do pressuposto de que há uma modalidade escrita que se 

aproxima da pureza, associada à norma culta padrão, à gramática, sem 

interferência. Neste estudo, concordamos com a perspectiva de Corrêa (2004) – que 

defende que há gêneros de textos e posicionamentos em que fala e escrita se 

distanciam; entretanto, há questões que impossibilitam a separação total destas 

modalidades, pois tanto uma quanto a outra são modos de enunciação, são fatos 

linguísticos vinculados às práticas sociais de oralidade/letramento. 

Na perspectiva teórica adotada por Corrêa (2004), o escrevente circula pelo 

imaginário da escrita ligando três eixos de representação que dialogam entre si: (i) a 

representação da gênese da escrita; (ii) a representação do código escrito 

institucionalizado; e (iii) a dialogia com o já falado/escrito. 

O primeiro eixo de circulação por essas representações é o da gênese da 

escrita. Para Corrêa (2004), os registros escritos associados a esse eixo são 

identificados por um tipo de mixagem entre o oral/falado e o letrado/escrito, em que 

“o escrevente confere à escrita um poder quase ilimitado de representação e 

fidelidade representacional” (CORRÊA, 2004, p. 82). Os registros deste primeiro eixo 

podem ser observados nas diferentes dimensões da linguagem – entre elas, 

particularmente, nos interessa a dimensão fônica.  

 

Ao mesmo tempo que esse trânsito põe as claras a falsa pureza da 
escrita, leva também o escrevente a supô-la como representação fiel 
do oral/falado no letramento escrito, uma vez que, ao projetar um 
material significante (o fônico) no outro (o gráfico), ele tende a 
identificar as duas modalidades (CORRÊA, 2014, p. 83). 

 

Para exemplificar, Corrêa (2014, p. 126) utiliza a proposta de dimensão 

sonora da linguagem e da ortografia. O autor explora a palavra “impreciona” de 

maneira solta, desconectada do restante do texto, como é possível identificar na 

análise produzida por ele: 
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[...] o escrevente joga o conhecimento que tem a respeito da relação 
grafema/fonema. Em “impreciona”, o uso de <c> em lugar de <ss> 
deve-se à percepção do escrevente de que o fonema /s/ pode ser 
representado graficamente por várias letras ou combinações de 
letras. [...] é a correspondência grafema/fonema percebida pelo 
escrevente e não a falta de percepção dessa correspondência que 
leva o escrevente a empregar a ortografia não convencional 
(CORRÊA, 2014, p. 126). 

 

O segundo eixo observa a circulação dialógica que o escrevente imagina da 

escrita como código institucionalizado. O escrevente toma como referência extrema 

os encontros entre o oral/falado e o letrado/escrito. Esses excessos na escolha 

lexical são indícios que evidenciam a representação que o escrevente tem do código 

já institucionalizado para sua escrita. Ou seja, a representação da escrita baseia-se 

no entendimento, por parte dos escreventes, de que as convenções ortográficas, 

apesar de se pautarem também pelo critério da fala, não dependem sempre dele, 

assim como elucida Corrêa (2014):  

 

No que diz respeito ao tipo de encontro que o escrevente propõe 
entre o oral/falado e o letrado/escrito, a representação da escrita 
como código institucionalizado reproduz a dinâmica social de 
institucionalização de valores para as diversas formas linguísticas. 
[...] Ao adotar tal visão, o escrevente lida, portanto, com o que supõe 
ser – a partir – não só do que aprendeu na escola, mas em grande 
parte, do que assimilou fora dela – a visão escolarizada do código 
institucionalmente reconhecido. [...] a visão do letrado/escrito como 
modo autônomo de expressão, em cujo processamento – 
identificado, no caso estudado, à escrita culta formal - o escrevente 
se espelha. [...] reduz-se a suposição de que pode transformar a 
oralidade,tomada globalmente, numa escrita pura, talvez pelo fato de 
esta última poder dar à primeira uma forma gráfica (CORRÊA, 2014, 
p. 166-7). 

 

O autor faz a análise de marcas ortográficas de representação do escrevente 

sobre a (sua) escrita como código escrito institucionalizado em procedimentos e 

convenções ortográficas tomadas ao pé da letra. Aqui, um caso de 

hipossegmentação: “[...] mas não tenho nada haver com isso, prefiro levar minha 

vidinha tranquila, vendendo balas nos faróis e catando papel na rua... [...]” 

(CORRÊA, 2004, p. 222). Segue a análise do autor: 
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Como se vê, nesse caso, ocorre a junção de um clítico a uma 
palavra. [...] o contato com a escrita e com as recomendações 
passadas durante anos de escolarização está sendo determinante na 
segmentação do escrevente. [...] Como se sabe, além desse uso no 
interior do vocábulo, um outro emprego do <h> acontece no princípio 
como em <haver>, em uso ligado à etimologia e à tradição escrita do 
português. É, pois, essa tradição que está sendo buscada nesse 
caso especial de hipossegmentação. (CORRÊA, 2004, p. 222-3) 

  

O terceiro eixo de circulação do imaginário sobre a escrita é o da dialogia com 

o já falado/escrito. Nesse segmento, a escrita tem em sua “constituição uma 

necessária relação do discurso com outros discursos” (CORRÊA, 2004, p. 237). A 

circulação dialógica, que permite ao escrevente marcar o que o autor denomina de 

“zonas de contato com o que representa como sua exterioridade”, pode ser 

verificada na seguinte elucidação, defendida pelo autor: 

 

A forma como o escrevente demarca o terreno da (sua) escrita e o 
tipo (e mesmo o grau) de negociação com o que representa como 
sendo seu exterior revelam nitidamente a sua relação não só com a 
leitura de textos de natureza vária, mas com os tipos de leitura (da 
simples colagem até as demonstrações de erudição), [...], em tese, a 
valorização do conhecimento global [...] (CORRÊA, 2004, p. 238). 

  

Um caso de circulação dialógica que o texto mantém com as zonas de 

contato heterogêneas das práticas sociais é o eixo da dialogia com o já 

falado/escrito que o escrevente faz da gênese da (sua) escrita, e que pode ser 

visualizado na análise de um trecho de uma redação de vestibular citada como 

exemplo por Corrêa (2004, p. 273): “Apenas contradições, isto aparenta ser 

violência. Talvez estejamos apenas ‘sorrindo e seguindo à toa’, conta a letra dos 

Titãs”. O autor também defende em relação a esses excertos que 

 

[...] a presença do co-enunciador não só pressupõe o conhecimento 
de textos não mencionados na coletânea [...], como também a 
participação do interlocutor no contexto imediato de comunicação 
(mais precisamente, pressupõe seu conhecimento sobre a coletânea 
dada na prova: “a letra dos Titãs”). O escrevente mostra-se, portanto, 
ao reconhecer à aceitabilidade do leitor pelo reconhecimento de 
elementos da situação concreta, num momento de representação da 
gênese da (sua) escrita. [...] O escrevente constrói um texto 
dependente da laboração conjunta com o leitor, à maneira de uma 
conversação (CORRÊA, 2004, p. 273-4). 
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Com a exposição desses três eixos, Corrêa (2004) define a heterogeneidade 

constitutiva da escrita como o encontro entre as práticas sociais do oral/falado e do 

letrado/escrito com a dialogia do já falado/escrito e ouvido/lido. Diante da análise, as 

“pistas” no texto indicam a variada circulação do escrevente pelas práticas sociais 

com as quais já teve contato, tanto da experiência oral/falada como da produção 

letrada/escrita em geral. Ou seja, o processo de escrita começa muito antes do 

momento do ato em si. 

As reflexões de Marcuschi (2010) e Corrêa (2004) em torno do continuum da 

oralidade e da escrita e do modo heterogêneo que constitui a escrita são essenciais 

no âmbito da comunicação digital.  

No ambiente on-line das redes sociais, o uso de diferentes práticas de 

letramento “pode mostrar as maneiras como novas práticas de letramento são 

geradas a partir das já existentes” (BARTON; LEE, 2015, p.14). Nas publicações, é 

muito comum indivíduos interagirem de forma assíncrona para relatar as situações 

vividas no cotidiano, expor ideias, defender pontos de vista e argumentar. Essas 

interações discursivas ocorrem por meio de postagens que envolvem, muitas vezes, 

a combinação de imagens e/ou vídeos, amiúde produzidos por outras pessoas e em 

contextos e situações externos ao grupo social, e que são inseridos e 

contextualizados ao assunto do grupo social pelo autor da mensagem por meio de 

textos (legendas), como apresentado na figura a seguir: 

 

Figura 2: Print de variadas práticas sociais 

 
Disponível em: 

https://m.facebook.com/groups/189088144969411?view=permali
nk&id=1452987415246138. Acesso em: 11/08/2019. 
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A figura acima apresenta o print de uma publicação do grupo Lana Del Rey 

Vevo - LDRV, postada em 28 de novembro de 2018. Na postagem aparece um 

vídeo da atriz estadunidense Tichina Arnold – mais conhecida no Brasil por seu 

papel como Rochelle no seriado “Todo mundo odeia o Chris”, produzido entre 2005 

e 2009 e exibido no Brasil até o ano de 2018 pela emissora de TV aberta Record 

(atualmente, o seriado é exibido pela plataforma digital de streaming Globo Play). A 

sequência do vídeo traz a atriz se divertindo em cima de um trio elétrico durante o 

Carnaval de Salvador / BA. A legenda da postagem diz: “Hoje durmo cedo : 00:45 : 

Rochelle de todo mundo odeia o Chris muito louca no carnaval de Salvador”; o 

comentário da postagem diz: “EU TO EM XOKE” 

Há interação discursiva estabelecida entre os diferentes conjuntos de fatos 

linguísticos apresentados na postagem: 

1) O vídeo mostra a atriz estadunidense Tichina Arnold no Carnaval de 

Salvador. A imagem vinculada à personagem que ela interpretou no 

seriado era de uma dona de casa mal-humorada; sabe-se que no Carnaval 

de Salvador há trios elétricos e que as pessoas podem ser convidadas a 

subir e assistir a festa lá de cima; 

2) A legenda investiu na significação do inabitual ao mencionar que era 

madrugada e o indivíduo que deveria estar dormindo estava, naquele 

horário da madrugada, vendo coisas aleatórias nas redes sociais;  

3) O comentário de outro indivíduo na postagem que assimilou todas as 

informações e expressa perplexidade por meio de palavra de escrita 

estilizada.  

Todos esses fatos são os elos que unem os interlocutores do grupo social que 

apresentam variadas práticas sociais de letramento e diversas possibilidades de uso 

oral e escrito da língua materna.  

 

1.2 A RELAÇÃO ENTRE A FALA E A ESCRITA NA INTERNET 
  

Nos anos 1990, com o advento da internet, surgiu uma nova alternativa para a 

comunicação humana; isso pode ser constatado devido à rapidez com que as 

pessoas adotaram e dominaram essa novidade tecnológica, ao mesmo tempo em 

que adaptaram e expandiram sua linguagem, sobretudo a linguagem escrita – fonte 

principal de comunicação da rede on-line. 
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David Crystal (2005) usa o termo netspeak para referir-se a essa nova forma 

de comunicação que mudou a personalidade formal das línguas e trouxe novas 

possibilidades aos falantes. A maneira de utilizar as palavras na internet é 

compreendida “mais como uma linguagem escrita que foi empurrada em direção à 

fala do que uma linguagem falada que foi escrita” (CRYSTAL, 2005, p. 89). No 

Brasil, essa linguagem on-line é chamada de internetês.  

Komesu e Tenani (2015, p. 15) definem o termo internetês como mais uma 

das práticas letradas em língua portuguesa, frequentemente associada a jovens 

usuários da internet: 

 
Numa primeira aproximação ao tema, o termo internetês pode ser 
definido como uma forma grafolinguística que se difundiu em bate-
papos virtuais e comunicadores instantâneos, de forma geral; 
também em blogs, microblogs e demais redes sociais. É reconhecido 
por registro escrito divergente do da norma culta.  

  

O contexto e o grau de formalidade ou informalidade do ambiente em que se 

encontram os interlocutores digitais é que vão ditar as regras de comunicação e 

adequá-las aos diferentes propósitos. Ou seja, numa situação de escrita informal, a 

linguagem escrita da internet pode apresentar fuga parcial das regras ortográficas, 

muitas vezes de maneira intencional, privilegiando a criatividade para satisfazer as 

necessidades de se escrever de forma estilizada – a fim de chamar a atenção num 

ambiente de ampla exposição, como nas redes sociais. São exemplos as “técnicas 

de rébus2 (b4 ‘before’ [antes], CUI8er ‘see you leter’ [te vejo mais tarde]), 

abreviações (afeik ‘as far as I know’ [até onde sei], imho ‘in  my humble opinion’ [na 

minha humilde opinião]) ou indicações fonéticas (thx ‘thanks’ [obrigado])” 

(CRYSTAL, 2005, p. 91). 

As palavras estilizadas funcionam como uma espécie de ferramenta interativa 

convencionada pelos próprios usuários das redes sociais e podem adquirir traços 

que indicam componentes para transmitir emoções e até mesmo expressões 

corporais características da comunicação humana face a face – a exemplo do uso 

de caracteres3 especiais para representar elementos simbólicos não verbais, os 

                                            
2
 O uso de símbolos na escrita não é invenção da era da internet: data do início dos registros da 

história escrita, a chamada escrita ideográfica. Os jogos de rébus (passatempo que exige a 
reconstrução de uma frase por meio de letras e de figuras) há muito são encontrados em revistas de 
caça-palavras.  
3
 Os sistemas de escrita começaram com caracteres na forma de desenhos de objetos que 

representavam palavras inteiras, de acordo com Cagliari (2009): “Os nomes dos caracteres eram os 
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chamados emoticons, que se popularizaram rapidamente pelos chats virtuais para 

simular a reação dos internautas por meio de configurações de letras: um grande 

sorriso =D, uma piscada ;) ou um sorriso leve =]. O contrário também pode 

acontecer, como quando se recorre à expressão corporal para transmitir intenções à 

fala com elementos da escrita: por exemplo, o gestual com as mãos para indicar 

aspas em uma palavra dita com ironia.  

A escrita estilizada também registra o abandono da acentuação, o 

apagamento e a troca de vogais e consoantes das palavras, o uso de onomatopeias, 

estrangeirismos e a repetição de letras que pode simular a prosódia. Todos esses 

fatos linguísticos são indícios de que “a unidade lexical neológica pode ser criada 

por razões estilísticas e, nesse caso, contribui para causar efeitos intencionais – 

estranhamento, ironia, cor, local... – em uma mensagem” (ALVES, 1994, p. 86). Isso 

explica a opção pelo uso de estilo irreverente que ironiza regras ou ideias 

estabelecidas pela escrita canônica.  

Diante do exposto, do ponto de vista dos estudos da linguagem, é possível 

assumir que a escrita estilizada das redes sociais on-line apresenta “pistas” que 

indicam a variada circulação sócio-histórica do escrevente pelas práticas sociais e 

práticas letradas com as quais já teve contato e que confirmam a heterogeneidade 

da constituição da escrita proposta por Corrêa (2004).  

Komesu e Tenani (2015) corroboram Corrêa (2004), quando afirmam que: 

 

Do ponto de vista dos estudos da linguagem, destacamos com o 
professor Corrêa que o resultado desse trabalho não é “homogêneo” 
ou “puro”, isto é, não é exclusivamente “falado” ou exclusivamente 
“escrito”, uma vez que recupera tanto nas práticas orais quanto nas 
práticas letradas, índices das diversas atividades verbais humanas, 
numa indissociabilidade radical entre a fala e escrita em práticas 
sociais. Entre outras palavras, para o autor não existe fato da língua 
(falado/escrito) fora de uma prática social (oral e/ou letrada), razão 
pela qual o professor Corrêa cunhou as expressões práticas 
orais/faladas e práticas letradas/escritas [...]. Não se trata, portanto, 
de “interferência” da fala na escrita, concepção que tem como base 
entre uma modalidade e outra, mas de modo heterogêneo de 
constituição da escrita fundado nas possibilidades que a própria 
estrutura oferece aos usos que as pessoas fazem do sistema 
linguístico, no jogo da interlocução social (KOMESU; TENANI, 2015, 
p. 22, grifos das autoras). 

 

                                                                                                                                        
nomes das próprias coisas. Essa escrita, chamada ideográfica, era fácil de ser entendida em muitas 
línguas”. 
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Assim, conclui-se que o conceito de internetês não se trata de mera 

interferência da fala na escrita ou de uma escrita feita de abreviações e palavras 

truncadas apenas para agilizar a comunicação, como muitos pressupõem. É a 

escrita estilizada da internet que surge da apropriação do próprio sistema de escrita 

do idioma. A ferramenta chama a atenção pelo sentido e pela criatividade do registro 

escrito convencionado entre os usuários. Esse registro reflete o modo de enunciação 

que manifesta a variada circulação sócio-histórica dos interlocutores pelas práticas 

sociais e práticas orais/faladas e letradas/escritas com as quais já tiveram contato.  

No próximo tópico, abordaremos alguns aspectos fundamentais para o 

entendimento dos processos de adaptação fonético-fonológicos que envolvem as 

estilizações ortográficas em estudo, sobretudo os que abordam a sílaba e os 

ditongos na construção das estilizações ortográficas do internetês. 

 

1.3 A RELAÇÃO ENTRE ORTOGRAFIA, FONÉTICA E FONOLOGIA 
 

 A grafia é o sistema empregado para registrar a linguagem por escrito. Em 

algumas línguas, o sistema de registro é estabelecido por desenhos convencionais – 

que constituem os chamados ideogramas. Quando o sistema de registro é 

concebido por elementos de fonação, constitui-se a grafia fônica. A língua 

portuguesa e as demais línguas ocidentais são registradas por meio da grafia fônica 

– caracterizada por letras, diacríticos e sinais de pontuação. As regras de escrita no 

Brasil são convencionadas em forma de lei com amplitude nacional. Segundo 

Henriques (2012, p. 11), essas regras “seguem critérios que variam de acordo com o 

tempo e os hábitos da sociedade que as estabelece”. 

A ortografia ocidental que conhecemos, segundo Massini-Cagliari (1999, p. 

29), “consiste em representar os sons da fala, exatamente como eles foram 

pronunciados”; ou seja, algumas das características segmentais da fala foram os 

primeiros critérios da escrita. Porém, essa forma de representação não funcionou 

por causa da variação linguística – a variação na realização de um mesmo 

segmento entre diferentes variedades linguísticas, entre os falantes de uma mesma 

variedade e, até mesmo, entre diferentes contextos de uso da língua por um mesmo 

falante.  

Uma vez que existem tantas possibilidades de variações, não existe 

homogeneidade na língua falada, e a tentativa de fazer um registro gráfico da língua 
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baseado numa escrita fonética marcaria uma extensa possibilidade de registros 

gráficos. Sendo assim, tornou-se necessária a invenção da ortografia como forma de 

neutralizar a escrita e regulamentar de maneira única o modo de grafar as palavras 

de uma língua, “independentemente de quantas pronúncias possam estar ligadas a 

ela” (MASSINI-CAGLIARI, 1999, p. 29-31).  

No entanto, o critério para a formalização do modo escrito do idioma foi 

arbitrário e a variedade privilegiada para registrar os sons da língua foi a da 

população de maior prestígio social e geográfico, tornando secundárias e passíveis 

de preconceito as outras variedades faladas; isso reforçou a “crença de que a 

ortografia das palavras refletia a pronúncia correta das palavras”, conforme Massini-

Cagliari (1999, p. 31, grifo da autora). 

A quantidade limitada de símbolos gráficos criados para condensar toda uma 

língua também garante certa confusão na relação fala e escrita, conforme Scliar-

Cabral (2003, p. 38): 

 

A enorme economia para estocagem e consequentemente 
processamento garantem a vantagem de uma vasta difusão dos 
textos, mas o preço foi a dificuldade de aprender o princípio 
fundamental: como desmembrar o continuum da cadeia da fala de 
seus constituintes mínimos, os fonemas, e relacioná-los aos 
grafemas. 

 

Ou seja, os símbolos gráficos – chamados de grafemas pela escola linguística 

norte-americana – englobam, além das letras, os números e os sinais de pontuação 

e são correlatos escritos do fonema. Porém, essa relação de correspondência entre 

som e grafema não é biunívoca. Há casos de dois grafemas que representam um 

único fonema (os dígrafos), grafemas que não representam nenhum som (o <h>), 

grafemas que representam vários sons (a letra <s> em casa e sopa) e as muitas 

variedades regionais – como o caso do grafema <d>, que se realiza como [ʤ] diante 

de [i] em algumas regiões do país. Esses são alguns exemplos desta divergência na 

representação dos sons por meio de grafemas e que, muitas vezes, proporciona a 

fuga das regras da gramática, possibilitando e a estilização da escrita de acordo com 

a realidade fonética de quem escreve. Nesse sentido, Henriques (2012, p. 11) 

esclarece: 
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A língua escrita se baseia obviamente na grafia, por outro – em 
especial no caso de um sistema ortográfico como o do português –, 
não se pode deixar de ressaltar que a opção por determinada 
maneira de grafar as palavras tem como razão uma opção fonética. 
Exemplificando: a grafia papel com L e a grafia chapéu com U têm 
como explicação a realidade sonora dessas duas terminações, uma 

/l/, outra /w/. E isso aproxima (e às vezes explica certas 

dificuldades ortográficas) a realidade gráfica e a realidade fonética.  

  

Consideradas essas duas realidades e todo o cenário heterogêneo em torno 

do sistema ortográfico – a relação entre a representação gráfica das letras e a 

representação dos sons e a sua prática social –, Macedo (2011, p. 29) comenta que 

 

vários critérios de diferentes naturezas compõem a ortografia, ainda 
que os critérios fonéticos e fonológicos pareçam ser os mais 
proeminentes. Essa heterogeneidade constitutiva da convenção 
ortográfica torna as relações entre letras e sons não-biunívocas, 
tanto na escrita das consoantes, quanto na escrita das vogais. Tal 
não-biunivocidade se dá na medida em que a ortografia não 
estabelece relação dos grafemas com os fonemas. 

 

Ou seja, a heterogênea relação entre os grafemas e o valor fonêmico que 

eles representam na prática social é que vai garantir a interpretação do som, tanto 

pelo emissor quanto pelo receptor, dependendo da variação linguística de cada um. 

Por exemplo, no caso da comunicação on-line em uma rede social, um usuário com 

a variedade linguística praticada na região de São Luís, no Maranhão, escreve a 

frase “Bom dia!” para outro contato com a variedade linguística praticada em 

Maringá, no Paraná. O maranhense certamente lerá esta frase em voz alta da 

seguinte maneira: [‘bõ’dia], enquanto o paranaense lerá [‘bõ’dia]. 

 

A variação linguística desfaz, no entanto, a relação direta entre letra 
e som, na medida em que a ortografia estabelece uma única forma 
de grafar as palavras da língua, enquanto, na fala, esses fonemas 
podem ter diferentes possibilidades de realização fonética 
(MACEDO, 2011, p. 29). 

 

Tendo em vista que a ortografia do português brasileiro é resultado de 

convenção ortográfica padronizadora que garante a comunicação entre os diferentes 

usuários do idioma, inferimos que a estilização ortográfica do PB empregada na 

internet – muitas vezes, adaptada fonologicamente com o objetivo de representar a 
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fala e direcionar a pronúncia – também resulta de convenção ortográfica que, no 

entanto, é heterogênea – entre os usuários de grupos específicos das redes sociais.  

É um tratado de escrita possível, que privilegia o conhecimento e o domínio 

prévios do que é característico do oral/falado atribuído ao que é do letrado/escrito 

entre os membros do grupo, tratado que possibilita o entendimento de frases como 

“Gata se vc fose refri se xamaria soda, pq no meu corassaum soda vozê” (postagem 

do grupo Laranjo Memes, Facebook, 2017). 

 Para melhor entender essa relação de adaptação dos grafemas à fonética, 

aos fonemas e à estilização ortográfica, é necessário discorrer brevemente a 

respeito da fonologia do PB. 

 

1.4 ASPECTOS DA FONÉTICA E DA FONOLOGIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 

 As fronteiras que marcam a divisão entre fonética e fonologia nem sempre 

foram claras e já motivaram divergências ao longo do tempo. Diversos teóricos 

procuraram distinguir os conceitos de fonética e de fonologia. Refletimos sobre 

algumas concepções acerca dessas duas áreas de conhecimento. 

 Para Dubois et al. (2014, p. 262), a fonética “estuda os sons da língua em sua 

realização concreta, independentemente da sua realização linguística”, enquanto a 

fonologia é “a ciência que estuda os sons da língua do ponto de vista de sua função 

no sistema de comunicação linguística”. 

Cagliari (2002) assevera que a fonética se preocupa, essencialmente, com a 

descrição dos fatos físicos que caracterizam a fala, enquanto a fonologia, por meio 

de regras, faz a interpretação dos resultados apresentados pela fonética, em função 

dos sistemas de sons das línguas e dos modelos teóricos que existem para 

descrevê-los. 

Em Silva (2017, p. 110), a fonética é a “disciplina da linguística que apresenta 

os métodos para descrição, classificação e transcrição dos sons da fala” e a 

fonologia “investiga o componente sonoro das línguas naturais do ponto de vista 

organizacional. Determina a distribuição dos sons e o contraste entre eles”. 

De acordo com Roberto (2016, p. 16-7), a preocupação em distinguir a 

fonética da fonologia surgiu no início do século XX, quando – a partir das ideias de 

Saussure sobre língua e discurso, signo linguístico, sincronia e diacronia – se 

relacionou a fonética à fala (parole) e a fonologia à língua (langue).  
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Essas ideias foram difundidas a posteriori pelos linguistas da Escola de 

Praga, que perceberam a necessidade de distinguir fonologia e fonética – tendo em 

vista que, até aquele momento, esses dois termos eram usados somente para 

conceituar a ciência que tratava dos sons. Os linguistas Karchevski, Jakobson e 

Trubetzkoy faziam parte do Círculo Linguístico de Praga. Eles se preocuparam, 

fundamentalmente, em “estender à parte sonora da linguagem as ideias de 

Saussure, mantendo a dicotomia língua/fala e postulando o fonema e suas variações 

fonéticas como uma unidade mínima operacional” (ROBERTO, 2016, p. 16-7). Os 

estudos de Trubetzkoy – que datam de 1939, na área de análise de sistemas 

fonológicos de linguagens individuais e na procura de leis fonológicas universais e 

gerais – deram início a uma ciência que se preocupou em investigar o som das 

línguas em uso e no ato da fala.  

Dentro da abordagem que estabelece a relação entre o som e o seu 

respectivo significado, Massini-Cagliari e Cagliari (2001) afirmam que fonética e 

fonologia são “ciências relacionadas” por terem o mesmo objeto de estudo. Os 

autores explicam que: 

 

A principal preocupação da Fonética é descrever os sons da fala. Por 
exemplo, são afirmações típicas desta ciência dizer que som [b] é 
articulado com uma corrente de ar pulmonar, egressiva, com 
vibração das cordas vocais, com uma obstrução do fluxo de ar 
seguida de uma explosão; ou descrever a vogal [i] como aquela que 
tem dois primeiros formantes mais afastados um do outro; [...] Por 
sua vez, a Fonologia procura interpretar os resultados obtidos por 
meio da descrição (fonética) dos sons da fala em função dos 
sistemas de sons das línguas e dos modelos teóricos disponíveis. 
Faz parte do trabalho do fonólogo explicar o porquê de alguns 
falantes de alguns dialetos do português consideram como sendo do 

mesmo som as consoantes iniciais das palavras tapa e tia ([t] e [t] – 

‘tchê’ respectivamente.) muito embora elas sejam bastante 
diferentes, articulatória, acústica e perceptualmente (MASSINI-
CAGLIARI; CAGLIARI, 2001, p. 105-6). 

 

As afirmações anteriores ilustram o fato de que tanto a fonética quanto a 

fonologia estudam os sons do idioma – no entanto, enquanto a primeira apresenta a 

função descritiva do comportamento dos sons, a segunda cuida do desempenho e 

dos valores que os sons representam no sistema da língua. 

Cavaliere (2005, apud CUNHA, 2017) reitera que “Trubetzkoy foi quem 

inaugurou a distinção entre fonética e fonologia perpassando o estruturalismo até 
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chegar à teoria gerativa”. Ainda nesse sentido, os estudos de Cunha (2017) 

ressaltam que:  

 

Assim, chega-se ao Gerativismo, que se deu por meados da década 
de 60, e teve como destaque a teoria gerativa clássica de Chomsky 
(1975) através da obra “Aspects of the theory of sintax”. O autor 
suscitou novos horizontes de pesquisa através da ousadia de sua 
proposta em definir o foco das abordagens linguísticas como sendo o 
componente sintático, em detrimento do sonoro.  Além disso, a 
proposta de regras linguísticas que estabelecem a relação entre o 
som e o seu respectivo significado, bem como a introdução da teoria 
que trata acerca das noções de competência/desempenho e da 
Gramática Universal também foram contribuições de Chomsky 
(1975) (CUNHA, 2017, p. 70). 

  

Ao tratar do estudo dos sons, adentrando esse universo restrito das línguas 

em uso no ato da fala, como denominado por Trubetzkoy, destaca-se que a fonética 

busca explorar três importantes áreas bem delimitadas em seu campo de pesquisa: 

a fonética articulatória, que descreve e classifica os sons da fala em face da maneira 

como são produzidos pelo aparelho fonador; a fonética acústica, a qual cabe o 

estudo das propriedades físicas dos sons linguísticos e do percurso que as ondas 

sonoras trilham para chegar aos ouvidos do interlocutor; e, por último, a fonética 

auditiva, que se ocupa da maneira como os sons da fala são captados pelo aparelho 

auditivo e interpretados pelo cérebro humano (ROBERTO, 2016, p. 17). 

Deste modo, esclarecemos que, para a finalidade deste estudo, a exposição 

será baseada especialmente na fonética articulatória e na fonologia ligadas à 

ortografia.  

Para Seara, Nunes e Lazzarotto-Volcão (2015, p. 39), “a fonética articulatória 

é definida como o estudo dos sons da fala na perspectiva de suas características 

fisiológicas e articulatórias”. Conhecer os diferentes órgãos responsáveis pela 

realização dos sons das línguas naturais é tarefa necessária para compreender os 

mecanismos de articulação desses sons. Observa-se, na imagem, o esquema 

detalhado dos órgãos articulatórios ativos e passivos do aparelho fonador humano: 
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Figura 3: Aparelho fonador humano 

 

Fonte: Seara, Nunes e Lazzarotto-Volcão (2015, p. 41). 

 

Conforme o esquema anterior, Cunha (2017) descreve o aparelho fonador: 

 

Divide-se em duas regiões (subglótica e supraglótica) a partir da 
glote, já que é acima delas que estão localizadas as cavidades 
responsáveis pelas ressonâncias vocais. A glote é o espaço entre as 
pregas vocais localizadas na laringe. Abaixo dela, encontram-se a 
traqueia, os dois pulmões e o diafragma, responsáveis pelo 
suprimento da fonte de energia que gera os sons da fala. O 
diafragma constitui-se como uma estrutura em forma de abóbada 
que separa a cavidade torácica da abdominal. Na parte superior ao 
diafragma, estão os pulmões, que acompanham os movimentos da 
caixa torácica. Quando ela se expande, os pulmões fazem o mesmo, 
enchendo-se de ar- a inspiração. No movimento contrário, de saída 
de ar – aexpiração –, o ar pulmonar nunca é totalmente expelido. Por 
sua vez, a traqueia é um tubo de estrutura fibrocartilaginosa que vai 
da cavidade torácica à laringe. Acima da glote, localizam-se as 
cavidades faríngea, oral e nasal. A cavidade faríngea é constituída 
pela faringe, a qual pode ter seu tamanho modificado a partir do 
levantamento ou abaixamento da laringe. A cavidade oral é 
composta pela boca, na qual estão localizados, a língua, o palato 
duro e mole (também conhecido como véu palatino), a úvula, os 
alvéolos, os dentes e os lábios. Na cavidade nasal, encontram-se as 
narinas (CUNHA, 2017, p. 57). 

  

Há um número limitado de sons possíveis na fala humana, “não podemos, por 

exemplo, produzir um som em que a ponta da língua toque a úvula” (ROBERTO, 
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2016, p. 21), por exemplo. Por conta dessa limitação da natureza humana, foi 

possível organizar todos os sons produzidos pelo aparelho fonador por meio de 

registros gráficos numa tabela conhecida como International Phonetic Alfabet (IPA)4, 

no quadro 14 (anexos). 

Os sons produzidos pelo aparelho fonador são chamados de fones e são a 

representação concreta da fala. Cada som é único e recebe uma classificação na 

tabela IPA de acordo com o modo de articulação, o ponto de articulação e a 

sonoridade.  

Fones são transcritos entre colchetes [ ], como, por exemplo, o fone []. Os 

fones descrevem as propriedades articulatórias da pronúncia de vogais, semivogais 

e consoantes, ou seja, a pronúncia dos fonemas do idioma por um grupo de 

usuários da língua ou de maneira individualizada.  

Fonema é a representação abstrata dos sons com valor linguístico. O som só 

é classificado como fonema quando em contraste e oposição com outro som, isto é, 

quando se distingue de outra unidade sonora, caracterizando valores sonoros 

diferentes, em um mesmo contexto, em palavras com significados diferentes – como, 

por exemplo, os fonemas /g/ e /r/ nas palavras /’ga.to/ e /’ra.to/. Fonemas são 

sempre transcritos entre barras / /.  

Conforme Callou e Leite (1994, p. 36), os estudos fonológicos de Roman 

Jakobson (1951,1967) tiveram papel decisivo para a área ao definir o fonema como 

um “feixe de traços distintivos”, com base na ideia de que o fonema era divisível em 

unidades menores. Foi a partir desse conceito que os seguidores de Praga deram 

ao termo fonema uma visão mais abstrata e menos física, ressaltando o papel 

funcional desempenhado pelo elemento fônico na língua. 

Os alofones são unidades sonoras que se relacionam à manifestação fonética 

de um fonema. Conforme a variante linguística do falante, acontece a troca de um 

som pelo outro sem mudança de significado do vocábulo. “Assim, se alguém diz ora 

[baiga], ora diz [baiga], a diferença entre [] e [] não é fonêmica, mas alofônica 

(são duas variantes de um único fonema)” (CAGLIARI, 2002, p. 25). Nessa situação, 

tais sons são considerados variantes fonológicas ou alofones. 

                                            
4
 A apresentação do Quadro Fonético Internacional (IPA, 2005), no quadro 14 (anexos) tem como 

objetivo ilustrar as informações sobre a organização dos símbolos dos fones na tabela do IPA para 
fins de esclarecimentos sobre fonemas e alofones. Não é pretensão desta pesquisa explorar a 
produção articulatória destes sons, essencialmente.  
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Para compreender o universo do sistema linguístico fonético e fonológico, 

bem como suas relações com a ortografia nas estilizações ortográficas das palavras 

do internetês, é necessário, de antemão, conhecer os fonemas que formam o PB 

devido à sua importância no contexto desta pesquisa – e, assim, definir o ponto de 

partida (palavra ortográfica), em termos de estrutura fonológica, comparando-o ao 

ponto de chegada (palavra estilizada da internet), para verificar se, de fato, 

ocorreram adaptações e quais são elas. 

 

1.4.1 Os fonemas do PB 
 

 A estruturação do idioma acontece a partir do conjunto dos sons chamados 

fonemas. Fonema é a menor unidade sonora de caráter distintivo de uma língua 

(essa é sua característica mais marcante). No PB, não há correspondência entre o 

número de fonemas e o número de letras (grafemas). O idioma apresenta 26 

fonemas segmentais, sendo 19 fonemas consonantais representados por 20 letras e 

sete fonemas vocálicos representados por cinco letras no alfabeto (SIMÕES, 2006, 

p. 20) – além da “ç” e dos dígrafos “rr”, “ss”, “ch”, “lh”, “nh”, “gu” e “qu”. 

Cada fonema da língua não tem necessariamente uma correspondência 

gráfica previsível, ou seja, letra, fonema e pronúncia são elementos que não podem 

– ou não deveriam – ser confundidos, embora, em alguns casos, haja coincidência. 

A palavra “dia”, por exemplo, pode ser pronunciada [‘dia] ou [‘dia], mas não haverá 

mudança de significado. No entanto, se trocarmos o primeiro som da palavra, [d], 

por [t], teremos outro significado e uma nova palavra: “tia”.  

A oposição dos sons das palavras “tia” e “dia” caracteriza a representação de 

contrastes segmentais distintivos chamados pares mínimos – de acordo com Silva 

(2017), são palavras com cadeias sonoras idênticas, exceto por um segmento na 

mesma posição estrutural. Um par mínimo identifica dois fonemas. São exemplos as 

palavras “tia” [‘tia] e “dia” [‘dia], que caracterizam os fonemas /t/ e /d/; “pato” [‘pat] e 

“bato” [‘bat], que caracterizam os fonemas /p/ e/ b/. 

A função opositiva e distintiva é interpretativa, ou seja, é papel da fonologia 

atribuir valor de fonemas aos sons que mudam o significado da sequência de 

segmentos. Cagliari (2002) chama a atenção para o fato de que nem todas as 

alterações de sons nas palavras são válidas: a maneira como as palavras são 
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escritas e a ambiguidade das palavras não são interesse da fonologia.  A simples 

“substituição de um determinado elemento desse conjunto por outro pode ou não 

mudar o significado total do sintagma, criando ou não palavras novas” (CAGLIARI, 

2002, p. 23). A mudança deve ser significativa. 

Nesse sentido, voltamos ao exemplo da palavra “tia”: se substituirmos o [a] 

por [o], obteremos “tio”; [a] e [o], nessa sequência de segmentos, representam dois 

fonemas, pois possuem valor fonológico que deram um novo sentido à palavra, ou 

seja, surgiu um novo significante. Já se substituirmos o [a] por [u], obteremos “tuo”, 

outra palavra, porém, não associada a nenhum outro significado. O [a] e o [u], aqui, 

nessa sequência de segmentos, não são fonemas – ou seja, não possuem um valor 

fonológico distintivo no contexto, pois não surgiu um novo significante, apenas uma 

palavra vazia.  

Embora cada pessoa produza realizações de fala do idioma muito 

semelhantes umas às outras, ao ouvirmos a palavra “tia” pronunciada por um 

paulistano, um maceioense ou um portovelhense, ouviremos a realização fonética 

dos fonemas /’ti.a/. Cada falante realizará a fala de acordo com a sua variedade 

regional: [‘tia] ou [‘tia], sem dificuldade de entendimento. Esse fenômeno de 

variação fônica sem alteração de sentido é chamado de alofonia. No PB, são muitas 

as alofonias possíveis, resultantes de motivações externas de enunciação, como a 

variação linguística ou estilística. Cria-se, assim, o conceito de alofone ou variante 

dentro do conceito de fonema. 

 

Quando a substituição de um som por outro em um mesmo contexto 
não produz mudança de significado no morfema, o teste de 
comutação, em vez de mostrar dois fonemas, mostra duas variantes 
fonológicas (dois alofones apenas). A função fonológica desses dois 
sons não é distintiva nem opositiva, mas redundante do sistema 
linguístico. No entanto, como a presença de um ou de outro é 
necessária na formação do morfema, devemos reconhecer a 
presença de um fonema nesse ponto do enunciado. A realização 
fonética (alofônica) desse fonema pode ser através de um som ou de 
outro detectado como variante, mas não dos dois ao mesmo tempo, 
porque existe um lugar para apenas um som na cadeia-da-fala, 
naquele contexto (CAGLIARI, 2002, p. 25). 

 

Assim, é certo que alofones são variantes de fonemas que só se realizam na 

fala. Fone é a representação dos sons da língua e faz referência à articulação do 

aparelho fonador. 



39 
 

No sistema alfabético do PB, os fonemas podem ser graficamente 

representados por letras diferentes para o mesmo som, ou, ainda, sons diferentes 

podem ser representados pela mesma letra. Scliar-Cabral (2003, p. 73) evidencia 

que “os sistemas alfabéticos já pressupõem de saída uma intuição fonológica, uma 

vez que as letras representam mal ou bem o fonema”, ou seja, uma letra nem 

sempre será a representação do mesmo som, mas sim do valor que este representa. 

Por exemplo, o som da consoante /s/, que pode aparecer grafado com <c>, como 

em céu; <s>, como em seu; <ss>, em  assistir; <ç>, em maçaneta; <x>, em 

expectativa; <sc>, em nascer; e <xc>, em exceção. A vogal <e> pode representar 

/e/, em m/e/nor e //, em l/ /que. Ou seja, a escrita representa o fonema e depende 

de regras convencionadas com o intuito de permitir a comunicação entre os 

diferentes usuários do idioma. 

 

1.4.2 As consoantes do PB 
 

Em termos fonéticos, a descrição de Massini-Cagliari e Cagliari (2003, p. 121) 

define a seguinte proposição sobre as consoantes: “são sons que apresentam 

contatos ou contrições no aparelho fonador facilmente analisáveis e, sobretudo pela 

repetição da articulação e comparação com gestos e próximos”. Tradicionalmente, 

são classificadas por modo, lugar de articulação e quanto à vibração ou não das 

cordas vocais (ver tabela fonética IPA, quadro 14, nos anexos). 

Em termos fonológicos, Monaretto, Quednau e Hora (2014), ancorados na 

abordagem estruturalista de Câmara Jr., conceituam a consoante como o elemento 

que se combina com a vogal para formar a sílaba e exibe diferenças articulatórias de 

acordo com a posição que ocupa na palavra em relação à vogal: 

 

Na posição pré-vocálica, ocorre uma fase inicial de desobstrução da 
passagem de ar. Na posição pós-vocálica, a abertura da boca, 
provocada pela articulação da vogal, se reduz ou se anula para 
produzir a consoante. As intervocálicas, separando duas sílabas, 
apresentam uma articulação enfraquecida, propiciando o 
aparecimento de alofones posicionais das não intervocálicas, que 
são mais fortes no início ou no meio do vocábulo (MONARETTO; 
QUEDNAU; HORA, 2014, p. 201). 

 

Câmara Jr. ([1970] 2015, p. 51) admite que, na posição intervocálica, existem 

19 sons consonantais com oposições expressivas, que se dividem em três fatores:  
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1) Quanto ao modo de articulação: oclusivos, fricativos, africado laterais e 

vibrantes;  

2) Quanto ao ponto de articulação5: bilabial, labiodental, dental, alveolar, 

palatoalveolar, velar; e  

3) Em surdas e sonoras – nasais e líquidos são sempre sonoros: /p/, /b/, /f/, 

/v/, /m/, //, /d/, /s/, /z/, /n/, /l/, //, /k/, /g/, //, //, //, // e /r/.  

Esses sons estão distribuídos nas seguintes classificações no quadro 1: 

 

Quadro 1: Fonemas consonantais em posição intervocálica 

MODO DE ARTICULAÇÃO → OCLUSIVAS FRICATIVAS 

NASAIS 

LATERAIS VIBRANTES 

 
FONAÇÃO 

 
 

 PONTO PRINCIPAL DE 

ARTICULAÇÃO 

↓ 

S
U

R
D

A
 

S
O

N
O

R
A

 

S
U

R
D

A
 

S
O

N
O

R
A

 

LÍQUIDAS 

BILABIAL /p/ /b/   /m/   

LABIODENTAL   /f/ /v/    

ALVEOLAR   /s/ /z/ /n/   

DENTAL /t/ /d/    /l/ // 
PALATOALVEOLAR   // // //   

VELAR /k/ /g/    // /r/ 

Fonte: Adaptado de Monaretto, Quednau e Hora (2014, p. 203) e Cagliari (2009, p. 50). 

 

Na posição não intervocálica, o quadro 1 de consoantes fica reduzido por 

conta da neutralização das oposições entre /r/ forte e // brando (que só se opõem 

fonologicamente na posição intervocálica), entre líquida dental e palatal e entre 

nasal dental e palatal. As líquidas e as nasais palatais são raras em posição inicial 

no PB – só aparecem em empréstimos, como em <lhama> e <nhoque>. 

 

1.4.2.1 Fonemas consonantais em posição pré-vocálica 
  

Na posição de segunda consoante pré-vocálica, aparecem somente as 

vibrantes e laterais líquidas, criando contrastes como <fluir> / <fruir> – ou seja, as 

                                            
5
 Desconsideramos a nomenclatura “anteriores e posteriores” para os modos de articulação 

mencionados em Monaretto, Quednau e Hora, (2014, p. 202) e adotamos a de Cagliari (2009, p. 50), 
por ser mais usual na literatura sobre o assunto. 
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consoantes pré-vocálicas passam a ser /p/, /b/, /f/, /v/, /m/, /t/, /d/, /s/, /z/, /n/, /l/, /k/, 

/g/, //, // e /r/, distribuídas nas seguintes classificações do quadro 2, a seguir: 

 

Quadro 2: Fonemas consonantais em posição pré-vocálica 

MODO DE ARTICULAÇÃO → OCLUSIVAS FRICATIVAS 

NASAIS 

LATERAIS VIBRANTES 

 
FONAÇÃO 

 
 

PONTO PRINCIPAL DE 

ARTICULAÇÃO 

↓ 

S
U

R
D

A
 

S
O

N
O

R
A

 

S
U

R
D

A
 

S
O

N
O

R
A

 

LÍQUIDAS 

BILABIAL /p/ /b/   /m/   

LABIODENTAL   /f/ /v/    

ALVEOLAR   /s/ /z/ /n/   

DENTAL /t/ /d/    /l/  

PALATOALVEOLAR   // //    

VELAR /k/ /g/     /r/ 

Fonte: Adaptado de Monaretto, Quednau e Hora (2014, p. 203) e Cagliari (2009, p. 50). 

 

1.4.2.2 Fonemas consonantais em posição pós-vocálica 
 

 O número de consoantes em posição pós-vocálica é ainda mais reduzido. A 

abertura da boca se anula ou se reduz na produção da consoante, de acordo com a 

articulação da vogal.  

Segundo Monaretto, Quednau e Hora (2014, p. 203-4), conservam-se: a 

líquida lateral /l/, que apresenta, em certos dialetos, uma variante por alofonia 

posicional de vocalização [w] – típica da maioria dos dialetos do PB – ou a 

velarização [ɫ] – pronúncia de variedade do Sul do Brasil – e a líquida vibrante /r/ nas 

suas variações de articulação velar [x], uvular [R] ou faríngea [h]. 

As fricativas /s/, //, /z/ e // pós-vocálicas e em posição final de sílaba perdem 

sua propriedade distintiva e ficam reduzidas a uma só unidade fonológica em 

contextos em que se aplica a neutralização por variação do dialeto, visto que, nas 

fricativas, o fator que permanece é o da fricção para os quatro fonemas. Note que 

palavras como <caspa> e <luz> podem ser transcritas foneticamente como [‘kasp], 

[‘kap], [‘lus], [‘luz], [‘luɪ], e são representadas pelo arquifonema /S/. 

A nasal pós-vocálica realiza-se dependendo do ambiente fonético: se a 

consoante seguinte for oclusiva, pode ser labial, como em <samba>; dental, como 
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em <tenda>; e velar, como em <bingo>. Câmara Jr. (1953, apud MONARETTO; 

QUEDNAU; HORA, 2014, p. 204) afirma que “a nasalidade já pode ser considerada 

em si mesma um fonema consonântico, desde que estabeleça o travamento da 

sílaba nos moldes de vogal mais consoante”, ou seja, a nasal pós-vocálica é 

passível de ser interpretada como um arquifonema – caracterizado pela ressonância 

nasal –, cuja realização depende do ambiente fonético. É representada pelo 

arquifonema /N/. 

Assim, Monaretto, Quednau e Hora (2014, p. 203-4), apoiados em Câmara Jr. 

(1985), resumem o quadro das consoantes em posição pós-vocálica em: /S/, /N/, /l/ 

e /R/. Desta forma, temos a seguinte distribuição no quadro de consoantes como 

fonemas do PB: 

 

Quadro 3: Distribuição de consoantes como fonemas do PB 

MODO DE ARTICULAÇÃO → OCLUSIVAS FRICATIVAS 

NASAIS 

LATERAIS VIBRANTES 

 
FONAÇÃO 

 
 

PONTO PRINCIPAL DE 

ARTICULAÇÃO 

↓ 

S
U

R
D

A
 

S
O

N
O

R
A

 

S
U

R
D

A
 

S
O

N
O

R
A

 

LÍQUIDAS 

BILABIAL /p/ /b/   /m/   

LABIODENTAL   /f/ /v/    

ALVEOLAR   /s/ /z/ /n/   

DENTAL /t/ /d/    // // 
PALATOALVEOLAR   // // // //  

VELAR /k/ /g/     /r/ 

Fonte: Adaptado de Monaretto, Quednau e Hora (2014, p. 203-7) e Cagliari (2009, p. 50) 
 

1.4.3 Os fonemas vocálicos do PB 
 

 Callou e Leite (1994, p. 26) definem como fonemas vocálicos os “sons 

produzidos com o estreitamento da cavidade oral devido à aproximação do corpo da 

língua e do palato sem que haja fricção de ar”. 

Massini-Cagliari e Cagliari (2003, p. 127) também defendem que “na 

produção dos sons vocálicos, os articuladores orais encontram-se de tal modo 

abertos que a corrente de ar, ao passar centralmente pela cavidade oral, não 

encontrando obstáculos, não produz fricção” – ou seja, a passagem livre do ar que 
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sai dos pulmões e atinge a atmosfera gera os sons vocálicos. Esses sons podem ser 

classificados quanto à passagem de ar, quanto à altura e ao movimento da língua, 

quanto ao formato dos lábios e à posição de núcleo numa sílaba (CÂMARA JR., 

[1970] 2015, p. 53). 

 

1.4.3.1 Fonemas vocálicos em posição tônica 
 

 Na escrita, as vogais são representadas por cinco letras: <a, e, i, o, u>. No 

entanto, Câmara Jr. ([1970] 2015, p. 43) comprova que, no PB, há sete fonemas 

vocálicos em posição tônica. O mesmo posicionamento é confirmado por Massini-

Cagliari e Cagliari (2003, p. 129), quando defendem que as vogais que podem ser 

encontradas no PB em posição tônica são: [i] – abacaxi, [e] – beleza, [] – belo, [a] – 

batata, [] – bola, [o] – bolo e [u] – urubu, distribuídas conforme o quadro 4, a seguir.   

 

Quadro 4: Fonemas vocálicos em posição tônica 

Altas /u/      /i/  

Médias  /o/    /e/  (2° grau) 

Médias   //  //   (1° grau) 

Baixa    /a/     

 posteriores central anteriores  

Fonte: Câmara Jr. ([1970] 2015, p. 41). 

 

Segundo Câmara Jr. ([1970] 2015), as vogais tônicas criam oposições em 

conjunto mínimo, como se pode observar no quadro 4, no qual a alteração do 

segmento vocálico acarreta mudança de significado. Nos exemplos retirados de 

Battisti e Vieira (2014, p. 167), verifica-se que a alternância observada se restringe à 

posição tônica, conforme quadro 5, abaixo: 

 

Quadro 5: Fonemas vocálicos em posição tônica - alternância 

Altas s/u/co      s/i/co  

Médias  s/o/co    s/e/co  (2° grau) 

Médias   s//co  s//co   (1° grau) 

Baixa    s/a/co     

 posteriores central anteriores  

Fonte: Adaptado de Câmara Jr. ([1970] 2015)  



44 
 

1.4.3.2 Fonemas vocálicos em posição pré-tônica 
 

Na posição pré-tônica, há neutralização das vogais médias de primeiro e 

segundo graus (média-baixa e média-alta), que acarreta a perda de contraste 

fonêmico entre as vogais // e // (média-baixa) e as vogais /e/ e /o/ (média-alta).  

Por este motivo, palavras que contêm originalmente uma vogal média-baixa no 

radical, ao receberem um sufixo que desloca essa vogal para a posição pré-tônica, 

têm como realização dessa vogal a média-alta. Veja os exemplos retirados de Silva 

(2001 p. 82): ‘s[]rio – s[e]’ria e ´m[]le – m[o]’leza. Distribuem-se nas seguintes 

classificações, conforme quadro 6, abaixo: 

 

Quadro 6: Fonemas vocálicos em posição pré-tônica 

Altas         

Médias  m/o/leza    s/e/ria  (2° grau) 

Médias   m//le  s//rio   (1° grau) 

Baixa         

 posteriores central anteriores  

Fonte: Adaptado de Câmara Jr. ([1970] 2015) 

  

Também pode ocorrer, além da neutralização entre as vogais médias, o 

processo de harmonia vocálica que acarreta a perda de /e/ e /o/ através do qual as 

vogais médias pré-tônicas assimilam a altura da vogal alta da sílaba imediatamente 

seguinte, como em p/e/pino – p[i]pino, c/o/ruja – c[u]ruja (BATTISTI; VIEIRA, 2014, 

p. 168). Assim, a neutralização, ou seja, a variação harmônica do fator distintivo das 

vogais na posição pré-tônica não possui caráter de neutralização: trata-se de 

variação e não provoca alteração no sistema – como se verifica no quadro 7, a 

seguir: 

 

Quadro 7: Vogais médias pré-tônicas em processo de harmonia vocálica 

Altas c/u/ruja      p/i/pino  

Médias  c/o/ruja    p/e/pino  (2° grau) 

Médias  -    -  (1° grau) 

Baixa  -  -  -   

 posteriores central anteriores  

Fonte: Adaptado de Câmara Jr. ([1970] 2015)  
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Desta forma, Câmara Jr. ([1970] 2015) confirma que, em posição pré-tônica 

no PB, ocorrem apenas cinco vogais com função distintiva, como no quadro 8: 

 

Quadro 8: Fonemas vocálicos em posição pré-tônica 

Altas /u/    /i/ 

Médias  /o/  /e/  

Baixa   /a/   

 posteriores central anteriores 

Fonte: Câmara Jr. ([1970] 2015, p. 44). 

 

1.4.3.3 Fonemas vocálicos em posição pós-tônica não final 
 

 Em posição pós-tônica não final, o número de vogais é reduzido a quatro. As 

possibilidades de neutralização ocorrem entre as vogais médias posteriores /o/ e /u/, 

mas não entre /e/ e /i/. Distribuem-se nas classificações conforme o quadro 9: 

 

Quadro 9: Vogais do PB em posição pós-tônica 

Altas /u/    /i/ 

Médias  /-/  /e/  

Baixa   /a/   

 posteriores central anteriores 

Fonte: Câmara Jr. ([1970] 2015, p. 44). 

  

Para Câmara Jr. ([1970] 2015, p. 44), “a grafia com /o/ ou com /u/ é uma mera 

convenção escrita, pois o que se tem na realidade, é /u/”, como nas realizações de 

palavras como côm/o/da e abób/o/ra, que são pronunciadas ambas como [u] na 

penúltima sílaba. 

 

1.4.3.4 Fonemas vocálicos em posição pós-tônica final 
  

A posição pós-tônica final seguida ou não de /s/ reduz-se a três fonemas: /a/, 

/i/ e /u/. Ocorre a neutralização entre as médias e altas /o/ e /u/, /e/ e /i/. Temos, 

então, formas que podem se alternar, como sac[o] – sac[u] e set[e] – set[i].  

Distribuem-se nas seguintes classificações, conforme quadro 10: 
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Quadro 10: Fonemas vocálicos em posição pós-tônica final com alternância 

Altas sac/u/    set/i/ 

Médias  sac/o/  set/e/  

Baixa   /a/   

 posteriores central anteriores 

Fonte: Adaptado de Câmara Jr. ([1970] 2015). 

  

Nesses contextos, a oposição se restringe às vogais altas e à vogal baixa – 

conforme quadro 11, a seguir:  

 

Quadro 11: Fonemas vocálicos em posição pós-tônica final 

Altas /u/    /i/ 

Médias  --  --  

Baixa   /a/   

 posteriores central anteriores 

Fonte: Adaptado de Câmara Jr. ([1970] 2015). 

 

1.4.3.5 Vogais nasais 
  

Para Câmara Jr. ([1970] 2015, p. 47), não existem, em português, vogais 

nasais. O que existe são vogais nasalizadas. “[...] a vogal nasal fica entendida como 

um grupo de dois fonemas, que se combinam na sílaba”. O autor entende que o 

caráter nasal da vogal é consequência da presença seguinte do segmento 

consonântico nasal chamado de arquifonema nasal. Câmara Jr. assume a hipótese 

de que haja um segmento nasal não completamente especificado após algumas 

vogais (daí a sua representação como arquifonema nasal /N/), o que as torna 

nasalizadas na sua realização fonética. Esta teoria é compartilhada por outros 

autores, como Battisti e Vieira (2014), que admitem que no PB a nasalidade pura da 

vogal não existe fonologicamente, porque por meio dela não se cria oposição entre a 

vogal pura envolvida de nasalidade e a vogal seguida de consoante nasal pós-

vocálica, como acontece, por exemplo, em francês, em que temos /bõ/ (masculino, 

bon) – /bon/ (feminino, bonne). 

As teorias de Abaurre e Pagotto (2002) associam-se às de Câmara Jr. ([1970] 

2015) e sustentam que, no PB, a nasalização vocálica acontece em dois contextos. 
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Primeiramente, um elemento vocálico nasal resulta em contraste potencial entre 

palavras da língua, opondo-as pelos seus significados, como em cinto/cito, 

junta/juta. Em outro contexto, ocorre uma nasalização puramente fonética, não 

havendo contraste, como em lama, cena, soma. 

Diante desses estudos, Câmara Jr. ([1970] 2015, p. 52) afirma que “a vogal 

nasal fica entendida como um grupo de dois fonemas, que se combinam na sílaba – 

vogal e elemento nasal” – V + /N/. São representadas fonemicamente como /aN/, 

/eN/, /iN/, /oN/, /uN/ e foneticamente como [  ̈,  ,    , .] . 

 

Quadro 12: Fonemas vocálicos em posição nasalizada 

Altas /uN/    /iN/ 

Médias  /oN/  /eN/  

Baixa   /aN/   

 posteriores central anteriores 

Fonte: Adaptado de Câmara Jr. ([1970] 2015). 

 

Pela ótica fonológica, Souza e Santos (2008) atestam que a nasalização é um 

fenômeno bastante recorrente no PB, posto que a maioria das vogais tônicas que 

precedem uma consoante nasal pode sofrer nasalização. Nas palavras dos autores: 

 

Quase toda vogal tônica que precede consoante nasal se nasaliza. 
Assim palavras como cama, tema, time, dono e rumo apresentam a 
vogal da sílaba tônica nasalizada. Nas sílabas pré-tônicas há 
variação, pois algumas pessoas nasalizam a vogal da sílaba inicial 
de panela e outras não (p. 49). 

 

Partindo destes indícios, inferimos que não só a presença do segmento 

consonântico nasal seguinte motiva a nasalização da vogal, mas a prosódia também 

influencia o processo. 

 

1.4.3.6 As semivogais 
 

As semivogais ocupam as posições periféricas das sílabas e apresentam 

menor proeminência acentual se comparadas às vogais que elas acompanham. 

Para Dubois et al. (2014), em termos fonéticos, a semivogal ou 

semiconsoante é “um tipo de som caracterizado por um grau de abertura da 
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cavidade bucal intermediária entre o da consoante mais aberta e o da vogal mais 

fechada, como [...] [y] [‘seys] e [] [‘ma]”. 

Silva (2017) usa a representação glide – tomado de empréstimo da fonética 

inglesa – para designar o “segmento que apresenta característica articulatória de 

uma vogal, mas que não pode ocupar a posição de núcleo de uma sílaba”. Portanto, 

trata-se de uma vogal assilábica que, dependendo da posição que ocupa dentro da 

sílaba, pode formar um ditongo crescente – nac[o]nal – ou um ditongo decrescente: 

c[a]sa (SILVA, 2017, p.127) 

Câmara Jr. ([1970] 2015) caracteriza como vogal assilábica a vogal que, em 

vez de ser o centro da sílaba, fica numa das margens – assim como uma consoante. 

Seria uma vogal modificada por outra na mesma sílaba, constituindo o que se 

chama de ditongo. O autor também assume que a neutralização intensa entre as 

vogais /i/ e /u/ (pai e pau) resulta em tais variações de ditongos crescentes e 

decrescentes, estabelece critérios para demonstrar a correspondência flutuante 

entre as vogais /i/ e /u/ e as semivogais [j] e [] e assume os sons [j] e [] como 

realizações fonéticas possíveis das vogais /i/ e /u/, respectivamente, quando essas 

vogais se apresentam em ambiente átono e avizinham-se de outro segmento 

vocálico. 

Collischonn (2014) compartilha do mesmo posicionamento assumido por 

Câmara Jr. ([1970] 2015) a respeito da semivogal:  

 

a semivogal é de natureza vocálica e ocupa com a vogal silábica o 
núcleo o núcleo da sílaba e não comuta com consoante, mas o 
ditongo inteiro comuta com a vogal simples (leu, lê). Outra razão para 
analisar os ditongos como VV é a de que os glides não são 
considerados como elementos do inventário fonológico do português. 
(COLLISCHONN, 2014, p. 121). 

  

O conceito de semivogal levanta polêmicas nas discussões que envolvem a 

caracterização do ditongo, uma vez que é justamente esse componente fonológico 

que remete à ocorrência de um ditongo na sílaba. 

 

1.4.3.7 Os encontros vocálicos: ditongos e tritongos 
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O PB registra em seu inventário o encontro nas sílabas de dois ou três 

segmentos vocálicos; são os chamados ditongos e tritongos, formados, em geral, 

pelas vogais altas – anterior “i” e posterior “u”. São representados pelos símbolos 

das semivogais [j], [y], [I] para a alta anterior e [], [ʊ] para a alta posterior. 

Machado (2012, apud ROBERTO, 2016, p. 81) afirma que “há ditongos 

quando dois segmentos vocálicos [contíguos] assumem características distintas na 

realização”. Conforme o autor, “um terá maior proeminência (vogal), enquanto o 

outro terá realização mais débil (glide)”. 

De acordo com Roberto (2016), existem diferentes posicionamentos dos 

autores a respeito da definição do status de ditongo. Para Câmara Jr. (1969, apud 

COLLISCHON, 2014, p. 119), “os verdadeiros ditongos em português são os 

decrescentes, os crescentes variam livremente com o hiato (su.ar/suar, 

su.a.dor/sua.dor)”, posicionamento também defendido por Bisol (1989). 

Segundo Bisol (1989, apud ROBERTO, 2016, p. 81), existem dois tipos de 

ditongo, os chamados ditongos falsos e os verdadeiros. Para entender a posição de 

Bisol sobre ditongos falsos e os verdadeiros, Roberto (2016, p. 82) explica que: 

 

Os primeiros costumam figurar diante de consoante palatal, podendo 
alternar com monotongos, como é possível evidenciar em palavras 
como peixe ~ pexe, beira ~ bera, beijo ~bejo. [...] não existem na 
subjacência, sendo gerados num nível mais próximo à superfície, por 
processos de assimilação ou espraiamento de traços, ou ainda 
ressilabação. Daí haver problemas em postulá-los como núcleo Os 
segundos, por vez, os chamados ditongos verdadeiros, consistem 
nos ditongos interpretados como fonológicos , em quye há uma vogal 
na posição de núcleo silábico e um glide na coda. Eles costumam 
formar par mínimo com vogal única, como ocorre em pai/pá, riu/ri, 
seu/cê etc. (grifos da autora). 

 

Sendo assim, para Roberto (2016), os ditongos verdadeiros costumam ser 

estáveis, não sofrem redução; ditongos falsos podem alternar-se para monotongos. 

Para Silva (2001), os ditongos são classificados conforme a sequência 

glide/vogal é disposta na sílaba. Ou seja, a sequência glide + vogal é denominada 

ditongo crescente – como nas palavras ac[jo]nista, mág[a]. Há outros casos em que 

os ditongos apresentam a sequência vogal + glide, como é o caso das palavras 

p[a], p[a]; este tipo é denominado ditongo decrescente. 
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No PB, existe outro tipo de encontro vocálico que se realiza em sílabas 

separadas, o hiato. No Dicionário Escolar da Língua Portuguesa da Academia 

Brasileira de Letras (2008, p. 664), a palavra hiato tem significado de “fenda, 

lacuna”; fonologicamente, Dubois et al. (2014, p. 300) interpretam os hiatos como 

“um grupo de duas vogais contíguas que pertencem a sílabas diferentes: sa-ú-de, 

cri-ar”. A própria palavra hi-a-to também é exemplo de realização de hiato. 

 

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nessa seção, foram discutidas as relações que envolvem oralidade, fala e 

ortografia no âmbito da prática letrada na comunicação das redes sociais da internet, 

partindo das reflexões sobre a constituição da escrita – que transita entre práticas 

sociais dos acontecimentos referentes ao letramento e à natureza sócio-histórica do 

sujeito. Revisamos os estudos dos aspectos da fonologia do Português Brasileiro, os 

quais tornam possíveis a concepção de que a ortografia padrão do PB é resultante 

de convenção ortográfica padronizadora que garante a comunicação escrita entre os 

diferentes usuários do idioma – assim como também é convencionada a 

comunicação escrita estilizada utilizada entre os usuários das redes sociais, que 

surge da apropriação do próprio sistema de escrita do idioma e inova nos objetivos 

de direcionamento de pronúncia específica ou estilística com intenção humorística. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Nesta seção, apresentaremos a trajetória da pesquisa para a elaboração 

deste trabalho. Envolve a descrição do objetivo da pesquisa, a coleta de dados do 

corpus, os procedimentos de análise fonético-fonológica dos dados e, por último, a 

descrição e a justificativa do lócus de pesquisa. 

 

2.1 COLETA DE DADOS 
 

O corpus é constituído de palavras com escrita estilizada coletadas dos 

comentários de grupos como Lana Del Rey Vevo - LDRV e Laranjo Memes, da rede 

social Facebook, e diversos comentários de perfis pessoais que agregam grande 

número de seguidores, a exemplo de Maisa Silva, Luscas e outros, do Twitter. A 

coleta ocorreu no período de dezembro de 2017 a julho de 2019. 

Por se tratar de um estudo qualitativo, não foi possível coletar e analisar todos 

os fenômenos que ocorrem na internet, pois há um grande número de postagens e 

um prazo curto para a conclusão da pesquisa; foi necessário fazer um recorte com 

os processos de adaptação que mais se destacaram. Diante disso, outras 

ocorrências que fogem ao padrão oficial da LP – como abreviação, repetição de 

letras para imitar a prosódia, ausência ou exagero de acentos gráficos, uso de 

caracteres especiais como emoticons, adaptação de palavras estrangeiras, entre 

outras – foram desconsideradas para esta análise. 

A quantificação de dados é auxiliar, apenas para ilustrar a frequência das 

ocorrências em cada rede social; deixamos claro que não há interesse nesse estudo 

em confrontar os dados entre os grupos pesquisados. 

 

2.2 DELIMITAÇÃO DO CORPUS 

 

Alguns passos foram imprescindíveis para verificar as adaptações e 

considerar as diferentes escolhas de letras para representar (ou não) o valor de 

base do fonema da palavra ortográfica. 

O procedimento de coleta foi realizado minuciosamente entre as palavras das 

redes sociais on-line que fogem do padrão ortográfico do idioma. As palavras, 

inicialmente, foram comparadas com a escrita ortográfica padrão em termos de 

estrutura morfológica. 



52 
 

Em seguida, direcionamos a investigação para levantar os possíveis sons que 

aparecem na palavra estilizada por meio de transcrições fonéticas6 utilizando o 

alfabeto fonético internacional (IPA), que consta no quadro 14 (anexos).  

Os sons foram classificados conforme o modo, o lugar de articulação e quanto 

à vibração ou não das cordas vocais. Por se tratar de transcrição fonética presumida 

de texto escrito, as adaptações foram colocadas à prova de pronúncia compatível 

com a capacidade de realização fonética dos seres humanos (como as palavras do 

corpus “safadjênhas”, “chathyada” e “muithio”, por exemplo). Feita a confirmação, a 

adaptação pode indicar a tentativa de transferir para a escrita a imitação de sotaque 

ou maneira peculiar de produção de sons foneticamente semelhantes do fonema. 

O passo seguinte foi fazer a transcrição fonológica de acordo com a forma 

padrão da palavra e confrontar com transcrição fonética das adaptações, 

observando os valores da representação das letras e grafemas dentro do inventário 

dos fonemas do PB. O valor dos fonemas nas adaptações e a representação gráfica 

escolhida foram investigados por meio de variação livre dos sons foneticamente 

semelhantes, que envolve as neutralizações e a variação condicionada pelo estilo, 

por fatores sociolinguísticos, entre outros fatores.  

O quadro 13, a seguir, apresenta todas as palavras do corpus que 

caracterizam estilizações, seguidas de suas especificações. 

 

Quadro 13: Ocorrências 

Palavra 

estilizada na 

rede social 

Contexto da frase em 

postagens ou 

comentários 

Palavra ou 

expressão de 

acordo com a 

escrita padrão 

Realização 

fonética 

presumida 

Transcrição 

fonológica 

 

atoro 

“[...] vou continuar 

assistindo esse vídeo pq 

atoro a ironia nas 

entrelinhas [...]” 

adoro [a’t] /a.’d.o/ 

achenda “fo oliar na minia achenda” agenda [a’ da] /a.’eN.da/ 

acora “E acora ta felis?” agora [a’ka] /a.´g.a/ 

áleo “macarrão áleo e ólio” alho [‘alo] /’a.o/ 

                                            
6
 Uma vez que o corpus se trata apenas de palavras escritas, as adaptações sem direcionamento de 

pronúncia foram apoiadas, naturalmente, no próprio dialeto da autora; já a realização fonética das 
palavras que fogem ao padrão dialetal da autora foi presumida de acordo com o direcionamento de 
pronúncia do contexto aplicado na postagem. 
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abiga 
“MENTIRA UE TENHO 

MINHAS ABIGAS” 
amigas [a’bigas] /a.’mi.gaS/ 

amigoz “100 amigoz” amigos [a’migs] /a.’mi.goS/ 

arrox 

“ai que sotaque 

gostosinho. fala BIXCOITO 

nenê fala, fala IXQUEIRO 

vai, quer o mundo? Eu te 

dou mas me manda audio 

falando ARROX COM 

CAIXCA” 

arroz [a’ho] /a.’roS/ 

axpargo “e axpargo?” aspargo [a’pag] /aS.’paR.go/ 

axim “Iti não fica axim” assim [a’ ] /a.’siN/ 

pein 
“poa noite, humanos, tuto 

pein” 
bem [‘p  ] /beN/ 

bixcoito 

“ai que sotaque 

gostosinho. fala BIXCOITO 

nenê fala, fala IXQUEIRO 

vai, quer o mundo? Eu te 

dou mas me manda audio 

falando ARROX COM 

CAIXCA” 

biscoito [bi’kot] /biS.’koj.to/ 

poa 
“poa noite, humanos, tuto 

pein” 
boa [poa] /bo.a.noj.te/ 

pom 
“Gente, ótima noite, turu 

pom com vcs?” 
bom [‘põ ] /’boN/ 

boum “turu boum” bom [bõ  ] /’boN/ 

sertesa “com sertesa neh katinha” certeza [se’teza] /ser.’te.za/ 

chathyada 
“vc não me seguiu estou 

chathyada” 
chateada [a’tiada] /a.ti’.a.da/ 

xocadu “sto xocadu” chocado [o’kadu] /o.’ka.do/ 
xoke “eu to em xoke” choque [‘k] /’.ke/ 

sinza “branco ou sinza” cinza [s za] /siN.za/ 

corassaum 

“gata se vc fosse refri se 

chamaria soda, pq no meu 

corassaum  soda vozê” 

coração [koa’sã ] /ko.a.’sawN/ 

coraçaum 
“Ai coraçaum não faz 

assim” 
coração [koasã  ] /ko.a.sãwN/ 

core “Vô core inganto posu” correr [‘ki] /´ko.re/ 

deux “Pode me levar deux” deus [‘deu] /’deuS/ 

teus “Beu teus” deus [‘teus] /’deuS/ 

tia “pom tia queritas” dia [ta] /dia/ 

inganto “Vô core inganto posu” enquanto [ n’gãt] /eN.’kuaN.to/ 

erouuuuu “Erouuuuu ja era” errou [e’ow] /e.’rou/ 
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ispassu “tô nu ispassu” espaço [is’pasu] /eS.’pa.so/ 

eçe “jenti qi cor é eçe laranjo?” esse [‘es] /’e.se/ 

tarra 

“Tarra bebini uns litrão com 

Mozão e pensani que a 

gente as vezes acha o 

amor das nossas vidas 

mas não quer dizer que 

será único e para sempre” 

estava [ta’ha] /es’ta.va/ 

faso “iagora oke faso” faço [‘fasu] /’fa.su/ 

felis “hm esto felis” feliz [fe´lis] /fe´liS/ 

ficso “eze telefone ficso” fixo ['fiks] /’fi.kj.so/ 

katinha 
“con sertesa neh katinha 

kkkkkkkkk te amo feia” 
gatinha [ka’t a] /ga.ti.a/ 

chenty 

“Chenty a conversa de 

vocês com @ começa 

assim e termina nas treta 

” 

gente [‘ t] /’eN.te/ 

xente 

“Oi, xente, queria 

compartilhar com vocês a 

minha felicidade” 

gente [‘ t] /’eN.te/ 

jenti “jenti qi cor é eçe laranjo?” gente [‘ t] /eN.te/ 

impreçionadu sto impreçionadu” impressionado [ pesio´nad] /iN.pe.si.o’na.do/ 
inçanu “eçe mundo ta inçanu” insano [ n´sãn] /iN.’sa.no/ 

ixqueiro 

“ai que sotaque 

gostosinho. fala BIXCOITO 

nenê fala, fala IXQUEIRO 

vai, quer o mundo? Eu te 

dou mas me manda audio 

falando ARROX COM 

CAIXCA” 

isqueiro [i’ke] /is.’kej.ro/ 

iço “eu naum vi iço” isso [‘is] /’i.so/ 

gezuis 

“Bem feliz que não tô 

sozinho nessa barca de 

Gezuis” 

Jesus [‘ezus] /e.’zuS/ 

chessus 

“Pelo amor de chessus 

manas, vocês sabem onde 

compro maiôs/bodies 

assim?” 

Jesus [‘esus] /e.’zuS/ 

xezus 

“[...] Se não puder esse 

tipo de publicação me 

avisa que eu apago em 

nome de xezus” 

Jesus [‘ezus] /e.’zuS/ 

xessus 

“[...] eu tô tremendo até 

agora, porém com a alma 

lavada em nome de 

Jesus [‘esus] /e.’zuS/ 
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xessus” 

xóvem 
“Eu não entendo o xóvem 

que ouve rádio” 
jovem [‘v ] /’j.veN/ 

bal “eu tô buito bal” mal [‘ba] /’mal/ 

manax 

“Manax, vocs são do tipo 

românticas ou 

safadjênhas?” 

manas [´mãna] /’ma.naS/ 

marke 

“como todos sapem a 

pagina com cerca de 146 

mil laiks foi tirada do ar 

pelo feicebug emtao 

ajudem nos e 

compartilhem esa foto e 

marke ozamigos” 

marque [maɻ’k] /’maR.ke/ 

bas 
“bas beu bai ja fez um chá 

ba bim” 
mas [‘bas] /‘maS/ 

melior 

“o melior com certeza é a 

coreografia 

elaboradissima” 

melhor [me’lo] /me’oR/ 

belhoras “q bom né abiga belhoras” melhoras [be’as] /me.’.aS/ 

beu “Beu teus” meu [‘be] /’meu/ 

miu 

“como todos sapem a 

pagina com cerca de 146 

mi laiks foi tirada do ar pelo 

feicebug emtao ajudem 

nos e compartilhem esa 

foto e marke ozamigos” 

mil [‘miw] /’mil/ 

bim 
“bas beu bai ja fez um chá 

ba bim” 
mim [‘b ] /’miN/ 

muithio 

“ebaaaaaaaaaa, além de 

eu ser muithio lindja tbm 

sou muithio inteligenti \õõ/” 

muito [‘m to] /’muj.to/ 

buito “eu tô buito bal” muito [‘but] /’muj.to/ 

naum “eu naum vi iço” não [‘n  ] /’nawN/ 

oliar 
“fou oliar na minia 

achenda” 
olhar [o’la] /o.aR/ 

bai 
“bas beu bai ja fez um chá 

ba bim” 
pai [‘ba] /’paj/ 

paumeiras 
“PAUMEIRAS TEM 

MUNDIAL É MENTIRA” 
Palmeiras [pa’meas] /paw.mej.as/ 

barese “Barese qi o jogu virou” parece [ba’Ez] /pa.’E.se/ 
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pas #pas paz [´pas] /’paS/ 

bena “q bena né abiga” pena [‘bena] /’pe.na/ 

perpleqsa 
“tô perpleqsa q o safadão é 

filho do ronaldo” 
perplexa [pe’plEksa] /peR.ple.kj.sa] 

perplecça 
“pela deusa eu to 

perplecça” 
perplexa [pe’plEksa] /peR.ple.kj.sa/ 

perplekça 
“eu to perplekça com essa 

perna” 
perplexa [pe’plEksa] /peR.ple.kj.sa/ 

prasdiga 
“Manas da cirurgia 

prasdiga” 
plástica [´plasdiga] /’plaS.ti.ka/ 

posu “Vô core inganto posu” possu [‘pz] /´p.so/ 

cuatro “caí di cuatro” quatro [‘kuat] /’kua.to/ 

guê 
Eu cei gue vo sofrer um 

tempu” 
que [g ] /’ke/ 

qi “jenti qi cor é eçe laranjo?” que [‘k] /’ke/ 

queritas “pom tia queritas” queridas [ke’ridaS] /ke.’i.daS/ 

ruçia “ruçia brasileirah” Rússia [‘usa] /’ru.sia/ 

sapem 

“Como todos sapem a 

pagina com cerca de 146 

miu laiks [...]” 

sabem [sa’p  ] /’sa.beN/ 

safadjênhas 

“Manax, vocs são do tipo 

românticas ou 

safadjênhas?” 

safadinhas [safa’d a] /sa.fa’di.aS/ 

çai “çai diabu” sai [‘sa] /’saj/ 

xalxixa 
“Viena é um tipo de 

xalxixa” 
salsicha [a’ia] /sal.si.a/ 

çei 
“eu cei gue vo sofrer um 

tempu” 
sei [‘se] /’sej/ 

chertanejo “chertanejo ☢” sertanejo [‘etane] /´seR.ta.ne.o/ 

sociaix 

“[...] e eu não consigo 

achar ele na redes sociaix, 

[...]” 

sociais [sosi’a] /so.si.’aiS/ 

socoru “eu to rindo mt socoru” socorro [so’ko] /so.’ko.ro/ 

turu 
“Gente, ótima noite, turu 

pom com vcs?” 
tudo [‘tu] /’tu.do/ 

tuto 
“poa noite, humanos, tuto 

pein” 
tudo [‘tuto] /’tu.do/ 

ramo “rai pra rua. ramo embora vamos [‘hãm] /’vaN.moS/ 

rai “rai pra rua. ramo embora” vai [‘ha] /’vaj/ 

vozê 

“Gata se vc fosse refri se 

chamaria soda, pq no meu 

corassaum soda vozê” 

você [vo’ze] /vo.’se/ 

vose 
vose e a metadi da minha 

laranjo 
você [vo’se] /vo.’se/ 
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foces “foces estam béim” vocês [fo’ses] /vo.’seS/ 

fou 
“fou oliar na minia 

achenda” 
vou [‘fo] /’vow/ 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no corpus da pesquisa. 

 

Selecionadas as ocorrências mais significativas de troca na representação 

gráfica de fonemas, optamos por dividir o corpus em categorias e subcategorias, 

organizadas em quadros conforme a palavra estilizada, seguida do contexto 

aplicado, a palavra ortográfica, a transcrição fonética (presumida) e a transcrição 

fonológica. 

Quanto às análises fonológicas, todas as ocorrências de palavras estilizadas 

do corpus foram agrupadas em duas categorias maiores: 1) Mudança ortográfica 

com direcionamento de pronúncia e 2) Mudança ortográfica sem direcionamento de 

pronúncia. A categoria 1 foi subdividida em duas subcategorias: 1.1) Mudanças 

ortográficas que indicam a pronúncia de um alofone específico sem mudar o fonema 

base; e 1.2) Mudanças ortográficas que indicam a pronúncia de um som específico 

que é um fone não considerado alofone do fonema que sofre mudança ortográfica. 

Na primeira categoria, as adaptações ortográficas têm a finalidade de 

direcionar o leitor para uma pronúncia específica de determinados fonemas das 

palavras, como ocorre na palavra “sociais”, estilizada para “sociaix”. A segunda 

categoria registra a mudança ortográfica pelo uso indevido de letra na representação 

do fonema; não indica pronúncia específica, é apenas estilística, como na palavra 

ortográfica “sei”, estilizada para “çei”. Essas estilizações, geralmente, são criadas 

com intenções humorísticas.  

Na subcategoria 1.1, há mudança de som sem mudar o fonema ou o 

arquifonema base – como na palavra “chateada”, estilizada para “chathyada”, 

fenômeno com direcionamento de pronúncia palatalizada que, de acordo com 

Cagliari (2008, p. 103), é quando “uma consoante oclusiva alveolar [t] torna-se uma 

africada palatoalveolar [tʃ] quando se encontra diante de uma vogal anterior fechada 

[i]”. Na subcategoria 1.2, há mudança de som com um fone que não é considerado 

alofone do fonema que sofre mudança ortográfica; por exemplo, o vocábulo “Deus”, 

estilizado como “teus”, em que o par de grafemas <t> e <d>, em suas realizações 

fonéticas [t] e [d], respectivamente, compartilham semelhantes fatores de realização 

fonética: lugar de articulação (dental) e modo (oclusivo), resultando em variantes 

alofônicas mimetizadas atribuídas pelo contexto fonético.  
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A figura 4, a seguir, apresenta a ilustração do esquema7 de separação das 

categorias eixos do corpus da pesquisa.  

 

Figura 4: Distribuição das ocorrências em categorias e subcategorias 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

                                            
7
 A disposição dos elementos no esquema não tem intenções hierárquicas na apresentação dos 

eixos; a finalidade é apenas descrever a metodologia de análise a partir das abordagens fonológicas 
semelhantes aos trabalhos de Cagliari (2002), Massini-Cagliari e Cagliari (1999) e Scliar-Cabral 
(2003). 

Adaptações ortográficas:  

análise de 91 ocorrências 

1) Mudança ortográfica com 
direcionamento de pronúncia 

54 ocorrências 

1.1) Mudanças ortográficas que 
indicam a pronúncia de um 

alofone específico sem mudar o 
fonema base 

16 ocorrências 

1.2) Mudanças ortográficas que 
indicam a pronúncia de um som 

específico que é um fone não 
considerado alofone do fonema 
que sofre mudança ortográfica 

38 ocorrências 

2) Mudança ortográfica com uso 
indevido de letras sem alterar a 

pronúncia 

37 ocorrências 
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A separação das palavras por categorias está condicionada à intenção da 

estilização e tem objetivo de aproximar e contrastar os fenômenos fonológicos 

recorrentes das palavras e dos segmentos. De acordo com as explicações sobre 

análise fonológica de Cagliari (2002, p. 23): 

 

O fato de podermos distinguir um elemento por outro mostra que a 
língua tem um paradigma, ou seja, um conjunto de elementos da 
mesma natureza que podem ocorrer num determinado lugar 
(contexto, ambiente). A substituição de um elemento desse conjunto 
pode ou não mudar o significado total do sintagma, criando ou não 
palavras novas – ou sentenças novas. 

 

Com este pensamento, inferimos que o sentido emocional – 

predominantemente humorístico – das estilizações nasce da relação de contraste 

(fonêmica) ou de variação (alofonia) dos sons com a ortografia, considerando o 

contexto e o ambiente em que os elementos foram produzidos. “O significante é o 

que interessa para a fonologia, e não a maneira como as palavras são escritas, isso 

não faz parte das preocupações da fonologia” (CAGLIARI, 2002, p. 23). 

 

2.3 PERFIL DO LÓCUS DA PESQUISA 
 

A escolha do lócus de pesquisa justifica-se por uma série de razões. 

Do Facebook, optamos por apenas dois grupos de grande interação: o grupo 

Lana Del Rey Vevo - LDRV, com mais de 436 mil membros que interagem com 

postagens debochadas de assuntos do cotidiano nas quais se registram os falares 

“populares” em evidência, como “opricata” e “chenty”; e o grupo Laranjo Memes, 

com mais de 77 mil membros, em que há predominância do uso da escrita não 

convencional carregada de fenômenos fonético-fonológicos, representados por 

“erros” possivelmente intencionais em postagens debochadas de situações que 

envolvem os personagens Laranjo e Limão – a página despertou interesse por 

adotar modelos de escrita que fogem ao padrão da ortografia oficial do português 

brasileiro, como “corassaum”, “iço”. 

Do Twitter, a pesquisa não focou uma única página. Destacamos: o perfil 

@milhonara, da baiana Nara Sandes, com mais de 53,1 milhões de seguidores, que 

comenta com humor a rotina maternal, debocha dos problemas e assuntos do 

momento e registra palavras como “aleo” e “ólio”; o perfil @Nikkioliveira, da 
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paranaense Dominique Vargas (que também é proprietária da página “Ajudar o povo 

de humanas a fazer miçangas”, no Facebook), com mais de 43,3 milhões de 

seguidores, que trata de forma bem-humorada relacionamentos amorosos que não 

deram certo, busca por emprego e outros assuntos cotidianos e anota ocorrências 

como “melhor” e “abiga”; o perfil @maisasilva, da paulista Maisa Silva, com mais de 

5,6 milhões seguidores, possivelmente adolescentes que comentam as postagens 

sobre assuntos cotidianos da rotina pessoal da apresentadora de TV, em que se 

registram palavras como “axim”, “chathyada”; e o perfil de @Luscas, do mineiro 

Lucas Santos Consoli, seguido por mais de 5,5 milhões de internautas que 

interagem, de forma debochada, com as lamentações dos problemas e assuntos 

cotidianos, em que se registram ocorrências como “perplecça”, “socoru”.  

Os grupos de interação social on-line, de acordo com Correia e Moreira 

(2014), são grupos temáticos criados pelos próprios usuários da rede, usados para 

discussões e eventos, os quais constituem uma forma muito particular de permitir 

que certo número de pessoas possam se juntar on-line, de maneira simultânea ou 

assíncrona, para partilhar informação e discutir temas específicos.  

Baseados na teoria sociocultural do trabalho de Lave e Wenger (1998), 

Barton e Lee (2015, p. 50) definem grupos de interação nas redes sociais como uma 

comunidade de prática, ou seja, um agrupamento de pessoas que compartilham de 

três características básicas: compromisso mútuo entre as pessoas, envolvimento 

num empreendimento conjunto e repertório compartilhado. Esses três elementos 

estão representados esquematicamente na figura 5 (próxima página).  

Com a criação desses espaços nos quais as pessoas participam em razão de 

interesse comum específico, comunicando-se por meio da escrita on-line, percebe-

se que os usuários e membros dessas comunidades de práticas sentem-se à 

vontade para interagir, adaptando e estilizando o seu repertório, de maneira 

consciente ou não, para aproximar a escrita da fala e, assim, gerar proximidade e 

facilitar a interação. Nesse sentido, Bortoni-Ricardo (2005, p. 14) explica:  

 

o comportamento linguístico é um indicador claro da estratificação 
social. O falante, em seu cotidiano, adéqua sua linguagem às 
situações específicas, isto é, o estilo do falante depende do outro que 
está presente na interação, do tema e do contexto social, espacial e 
temporal.   
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Figura 5: A inter-relação dos três elementos-chave 

 

 

Fonte: Lave e Wenger (1998, apud Barton e Lee, 2015, p. 50). Elaborado pela autora 

 

Portanto, a escolha do lócus no qual a pesquisa foi realizada e dos sujeitos 

participantes justifica-se pela circulação do comportamento linguístico que o 

enunciador toma como referência do encontro entre o oral/falado e o letrado/escrito 

por meio da escrita adaptada convencionada entre os participantes. A recorrência 

das estilizações em mais de um grupo e em redes sociais diferentes manifesta 

indícios de que este recurso pode ser interpretado como uma ferramenta de 

interação convencionada na maneira de registro do PB. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nessa seção, foram apresentados os procedimentos metodológicos adotados 

para a realização deste trabalho, a constituição e apresentação do corpus e suas 

respectivas transcrições fonológicas, que serão analisadas na seção 3. 

 

 

 

Compromisso mútuo 
entre as pessoas 

(membros de um mesmo 
grupo dentro de uma 
mesma rede social)  

Repertório 
compartilhado 

(diálogo basicamente 
mediado pela 

comunicação escrita 
por meio de um 
código interno 

convencionado)  

 Empreendimento 
conjunto 

(participação 
consciente num 

grupo com objetivo 
específico)  

Grupos sociais 

da internet 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 
 

Nesta seção, vamos analisar quantitativa e qualitativamente o corpus 

coletado. Após a transcrição fonética e fonológica dos dados, fizemos um 

levantamento dos processos que apresentam adaptação da relação entre fonética, 

fonologia e ortografia na escrita estilizada do PB nas redes sociais Facebook e 

Twitter. 

Da análise percentual dos dados obtidos, dois processos com finalidades 

peculiares de estilização ortográfica se destacaram: a categoria 1, “Mudança 

ortográfica com direcionamento de pronúncia”, e a categoria 2, “Mudança ortográfica 

com uso indevido de letras sem alterar a pronúncia”.  

Na tabela a seguir, podemos observar a distribuição percentual dos dois 

grupos e verificar a maior concentração de ocorrências na categoria 1. 

 

Tabela 1: Percentual de ocorrências de estilização ortográfica nas categorias 1 e 2 

Categorias 
Palavras coletadas com 
estilização ortográfica 

Porcentagem 
% 

1) Mudança ortográfica com direcionamento 
de pronúncia 

54 59,35% 

2) Mudança ortográfica com uso indevido de 
letras sem alterar a pronúncia 

37 40,65% 

Total 91 100% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no corpus da pesquisa. 

 

Observamos que a maior quantidade de ocorrências (54, ou 59,35% do total 

de 91) se concentra na categoria 1, enquanto na categoria 2 foram enquadrados 37 

fenômenos (40,65% do total).  

O primeiro grupo de palavras é marcado pela divisão em outras duas 

subcategorias: 1.1) Mudanças ortográficas que indicam a pronúncia de um alofone 

específico sem mudar o fonema base e 1.2) Mudanças ortográficas que indicam a 

pronúncia de um som específico que é um fone não considerado alofone do fonema 

que sofre mudança ortográfica. 

A subcategoria 1.2 abarcou a maior porção de ocorrências em relação à 

subcategoria 1.1, conforme o gráfico 3: 
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Gráfico 3: Amostragem das subcategorias encontradas na categoria 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na categoria 2, não ocorre separação por subcategoria: todas as palavras se 

enquadram no fato de haver diferentes grafemas para representar um mesmo 

fonema e não direcionam o leitor para pronúncias específicas, conforme distribuição 

porcentual apresentada no gráfico 4, na página seguinte. 
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Gráfico 4: Distribuição percentual por categorias e subcategorias 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os dados percentuais da pesquisa apontam que o direcionamento para 

pronúncia específica/sotaque, numa tentativa de assemelhar a escrita à fala, 

concentrou o maior percentual das palavras com estilização ortográfica. 

A análise de adaptações fonético-fonológicas relacionadas às estilizações da 

escrita das palavras nas redes sociais nos diz muito sobre o reconhecimento da 

relação entre fatos linguísticos (fala/escrita) e práticas sociais (oralidade/letramento) 

– ou seja, da relação entre a forma gráfica (letra) e a atribuição de valor sonoro e 

intencional daquilo que se deseja representar. 

No Dicionário Escolar da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras 

(2008), a palavra “adaptação” (p. 101) tem significado de “ajustar uma coisa à outra”, 

“transformar de modo que fique apto para determinado fim”; a palavra “estilizar” (p. 

547) tem significado de “produzir um estilo, aprimorar, representar”. 
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ortográfica 
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No que se refere às adaptações fonológicas, Silva (2017) as define como o 

comportamento linguístico de assumir, de forma consciente e voluntária, uma 

variedade linguística diferente da do falante – ou seja, analisaremos as estilizações 

ortográficas que representam um comportamento linguístico de fala específico com 

objetivos também específicos que envolvem o fonema e o valor da representação 

deste na escrita. 

Após a análise das comparações ortográficas e transcrições fonéticas e 

fonológicas dos dados coletados – semelhante aos trabalhos de Cagliari (2002), 

Massini-Cagliari e Cagliari (1999) e Scliar-Cabral (2003) –, as análises serão 

apresentadas, a princípio, com a exposição contrastiva da forma da palavra 

ortográfica, seguida da forma estilizada pelo usuário das redes sociais.  

 

3.1 MUDANÇA ORTOGRÁFICA COM DIRECIONAMENTO DE PRONÚNCIA – 
CATEGORIA 1 

 

Nessa categoria, foram reunidas as ocorrências das palavras com estilizações 

ortográficas do PB registradas nas redes sociais que apresentaram adaptações que 

direcionam para pronúncia específica de determinados fonemas, sem alterar o 

sentido da palavra. O critério para agrupar estas palavras nos subgrupos são as 

palavras adaptadas com letras que representam sons semelhantes às variantes de 

um mesmo fonema com alofones e neutralização com arquifonemas. Como já citado 

anteriormente, esta categoria divide-se em duas subcategorias. 

 

3.1.1 Mudanças ortográficas que direcionam a pronúncia para um alofone 
específico sem mudar o fonema base – subcategoria 1.1 
 

A subcategoria 1.1 compreende 29,63% das palavras da categoria 1; as 

ocorrências deste subgrupo apresentam mudança sonora com finalidade estilístico-

expressiva de imitar, na escrita, um determinado “sotaque” – isto é, a indicação de 

um alofone específico do fonema/arquifonema base da palavra ortográfica. 

A análise da ortografia estilizada tomou como referência a variação dialetal do 

PB, numa tentativa de transferir para a escrita o sotaque ou a forma de pronunciar 

determinada palavra, recorrendo às tentativas de “mimetizar” os sons com 

representação gráfica dos alofones que são variantes de fonemas cuja realização só 

acontece na fala. 
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3.1.1.1 O arquifonema /S/ 
 

Conforme visto anteriormente no subtópico 1.4.2.2 desta dissertação, as 

fricativas /s/, //, /z/ e // pós-vocálicas e em posição final de sílaba perdem sua 

propriedade distintiva e ficam reduzidas a uma só unidade fonológica, o arquifonema 

/S/ em contextos em que se aplica a neutralização por variação do dialeto. De 

acordo com Scliar-Cabral (2003, p. 159), conforme a variedade sociolinguística do 

PB, o arquifonema /S/ pode ser realizado palatalizado [] em final de sílaba, antes de 

consoante surda. A adaptação do grafema <x> em final de vocábulo, antes de 

pausa, pressupõe o direcionamento de pronúncia palatalizada //, como em <xícara> 

e <luxo>, visto que nas fricativas o fator que permanece é o da fricção para os 

fonemas envolvidos na adaptação (ver quadro 2). Estas adaptações resultaram nas 

estilizações ortográficas “axpargo”, “bixcoito”, “arrox”, “deux”, “ixqueiro”, “manax”, 

“sociaix”. 

 

3.1.1.2 Palatalização de /t/ e /d/ 
 

A consoante oclusiva alveolar [t] torna-se uma africada palatoalveolar [tʃ] 

quando se encontra diante de uma vogal anterior fechada [i], processo que se repete 

na oclusiva alveolar sonora [d], que se torna [d] quando se encontra diante de uma 

vogal anterior fechada [i]. As palavras “chathyada”, “safadjênhas” e “muithio” 

apresentam a adaptação desta alofonia dos fonemas. 

A inserção da letra “h” logo após <t>, em “chathyada” e em “muithio”, e da 

letra “j” em epêntese desencadeou a palatalização da oclusiva /d/ em “safadjênhas”. 

A inserção de clusters nas adaptações estilísticas do PB tem função de resolver 

“sílabas que não são possíveis” (PRADO, 2018, p. 255) ao idioma, assim como 

acontece nas estilizações de alguns nomes estrangeiros para o PB. 

 

Identifica-se o uso de agrupamentos como <dh> e <dj> (...) Dhenifer  
Djéssica  Djenifer”. O grafema <h> se presta a múltiplas funções, 
algumas vezes são utilizados em nomes vernáculos puramente por 
questões estilísticas, como Jhoel; outras, dão aos nomes um “ar” de 
estrangeirismo, como em Jhepherson) (MACEDO, 2015, p. 106, 
grifos da autora).  
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Na estilização ortográfica “safadjênhas”, verifica-se também o acento 

circunflexo, que sugere a pronúncia fechada vogal média alta anterior [e]. 

 

3.1.1.3 Despalatalização de // 

 

O fonema // sofre despalatalização decorrente da fala de algumas variantes 

do PB e consiste na substituição de lateral palatal sonora // por lateral alveolar 

sonora /l/ e semivogal [. A alofonia da lateral palatal aplica-se individualmente ou em 

grupo como variação livre (SILVA, 2001, p. 148). Este processo de alofonia foi 

reconhecido nas palavras “oliar”, “melhor”, “álio”. 

 

3.1.1.4 r-fraco em contexto padrão de r-forte 
 

Nos registros de adaptação sobre a realização do fonema vibrante /r/ 

acontece o provável direcionamento de pronúncia com de uso r-fraco em contexto 

padrão de r-forte. Scliar-Cabral (2003, p. 134) prescreve a regra: a “vibrante alveolar 

múltipla /r/ se transcreve com o dígrafo ‘rr’ entre vogais”. No entanto, em algumas 

variedades sociolinguísticas, com “peculiaridades da fala dos descendentes de 

italianos, auditivamente a troca em contextos intervocálicos da fricativa glotal surda 

[] (r-forte) por tepe alveolar voeada [] (r-fraco) são percebidas da mesma maneira, 

sem prejuízo da compreensão” (VIEIRA, 2011, p. 45). O direcionamento de leitura 

com estas as característica pode ser observado nas estilizações “erou” (“erouuuuu”), 

“socoru” e “core”. 

A estilização ortográfica em questão possivelmente faz referência à pronúncia 

de sotaques característicos de algumas localidades da cidade de São Paulo, como 

os bairros do Bexiga e da Mooca (VIEIRA, 2011). As canções do paulista Adoniran 

Barbosa (1910-1982) conseguiram unir em sua obra as expressões e os sotaques 

italiano, paulistano e do interior do estado em versos que podemos ouvir 

interpretados pelo grupo musical Demônios da Garoa, como: a pronúncia [evve] 

(revólver), na canção “Tiro ao Álvaro” (2016), [feam ta] (ferramenta) e [deuba] 

(derruba), na canção “Saudosa Maloca” (2016). Pelas redes sociais, a tentativa de 

reproduzir este sotaque na escrita ganhou força com memes representando a fala 

do apresentador paulista Fausto Silva, da Rede Globo de Televisão.  
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A palavra “socoru” também registra a neutralização da vogal pós-tônica final 

entre as medias e altas /o/ e /u.  

 

3.1.1.5 Considerações da subcategoria 1.1 
 

As estilizações com direcionamento de pronúncia nem sempre representam a 

variante sociolinguística do autor da mensagem ou do seu interlocutor. Há casos de 

imitação da fala de alguém externo ao grupo, como na postagem em que os 

interlocutores comentam sobre o sotaque dos cariocas – na figura 6, a seguir:  

 

Figura 6: Print de estilização ortográfica da fala de outrem 

 
Fonte: 

https://m.facebook.com/groups/1504953803133972?view=
permalink&id=1981573768805304. Acesso em: 

25/03/2019. 

 

O texto da postagem anota a tentativa do enunciador de reproduzir um 

sotaque que não é naturalmente seu.  

 

3.1.2 Mudanças ortográficas que indicam a pronúncia de um som específico 
que é um fone não considerado alofone do fonema que sofre mudança 
ortográfica – subcategoria 1.2 
 

A subcategoria 1.2 compreende 70,37% das palavras da categoria 1 que 

apresentam mudança sonora com finalidade estilística-expressiva de imitar, na 
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escrita, variações de sons inusitados aos quais são atribuídos status de alofones dos 

fonemas em questão – ou seja, um som que não é considerado alofone do fonema 

base é adaptado à grafia da palavra sem a intenção de transformar a palavra em 

outra, pois o “conjunto de possibilidades de uso se circunscreve aos usos da língua 

e aos fatos de produção de fala” (CAGLIARI, 1989, p. 137). 

A estilização da palavra ortográfica é motivada por sons foneticamente 

semelhantes, ou seja, determinados conjuntos de segmentos que atuam juntos 

dentro de uma língua e preveem, por exemplo, que “[p,t,k] podem formar uma classe 

e atuar em conjunto em processos fonológicos, enquanto [b, s, r] não podem” 

(MATZENAUER; MIRANDA, 2017, p. 51), por serem foneticamente muito distantes 

em suas articulações. Isso explica algumas confusões ortográficas e pode explicar 

as adaptações intencionais na escrita das palavras. 

Cagliari (2002) explica que sons foneticamente semelhantes têm maior 

chance de se realizar como variantes porque compartilham mais propriedades 

fonéticas8 do que se opõem por elas. 

 

Por propriedade fonética entende-se aqui os mecanismos os 
mecanismos aero dinâmicos (plosivas, ejectiva etc.), a fonação 
(surdo, sonoro etc.), os modos de articulação (oclusiva, nasal, 
fricativa etc.), os lugares de articulação (bilabial, alveolar etc), o 
acento (tônico, átono), a duração (longo, breve), o tom (alto, baixo 
etc.), e as articulações secundárias (palatalizado, velarizado etc.) 
(CAGLIARI, 2002. p. 34). 

 

Nas estilizações ortográficas que envolvem sons foneticamente semelhantes, 

as quais Cagliari (1989) nomeia como modificações da estrutura segmental da 

palavra, o autor explica que esta adaptação (comum no processo de alfabetização) é 

uma tentativa de aproximação da escrita à letra “certa” – ou fonema base. 

 Assim, dependendo do contexto em que a palavra ortográfica se encontra, o 

som representado pelo grafema assume o valor de alofone do fonema modificado – 

como no registro citado por Cagliari (1989, p. 142) da escrita da palavra “bida” (vida), 

grafado por criança em início do processo de alfabetização. O par de grafemas <b, 

v> compartilha fatores semelhantes de realização fonética, como o lugar de 

articulação (labial) e a fonação (sonora); esses fatores semelhantes proporcionam, 

em contexto determinado, a atribuição de sentido de alofonia ao som do fonema 

                                            
8
 Ver quadro 14: Quadro Fonético Internacional (IPA, 2005), nos anexos. 



70 
 

base. A adaptação é menos provável quanto ao par de grafemas <v, m>, que se 

distingue em muitos segmentos.  

Essa categoria de ortografia estilizada tomou como referência os sons 

foneticamente semelhantes, resultando em variantes alofônicas mimetizadas 

atribuídas pelo contexto fonético. 

 

3.1.2.1 /t/ e /d/ 
 

Os fones [d] e [t] compartilham semelhanças articulatórias, diferenciando-se 

apenas pela sonoridade, como em: 

/d/ → [t] (lê-se fonema /d/ que se realiza alofone mimetizado [t]): “teus”, 

“atoro”, “tia”, “tuto”. 

/t/ → [d]: “queritas”. 

 

3.1.2.2 /k/ e /g/ 
 

Representados graficamente pelos grafemas <c>, <qu> e <g>; suas 

respectivas realizações fonéticas compartilham do mesmo ponto e modo de 

articulação – são todos oclusivos velares. A única diferença é que [g]  tem fonação 

sonora e [k], surda. Localizamos esta representação em: 

/k/ → [g]: “plasdiga”, “guê”.  

/g/ → [k]: “acora”, “katinha”, “inganto”. 

 

3.1.2.3 /s/ e /z/ 
 

Representados pelos grafemas <c>, <ss>, <s> e <z>, os fonemas /s/ e /z/ 

compartilham do mesmo modo e ponto de articulação – são todos fricativos 

alveolares, sendo a fonação [s] surda e [z] sonora: 

/s/ → [z]: “posu”, “vozê”. 

 

3.1.2.4 /p/ e /b/ 
 

Articuladores fonéticos são semelhantes em ponto e modo – bilabial oclusivo 

– e díspares na fonação – [p] surda e [b] sonora, como em: 

/b/ → [p]: “sapem”, “poa”, “pein”, “pom”, “sapem”.  
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/p/ → [b]: “barese”, “bai”, “bena”. 

No registro “pein” também acontece ditongação, caracterizada pelo acréscimo 

de uma vogal assilábica que não existe na forma padrão escrita, mas é comum na 

fala. Como se trata de um caso de escrita fonética estilizada com base na oralidade 

do escrevente ou de quem ele deseja imitar, a representação na escrita pode ser 

representada na escrita não padrão.  

 

3.1.2.5 // e // 
 

O fonema //, representado pelos grafemas <g> e <j> em início de sílaba 

externa ou interna, antes de vogal anterior “e” e “i”, realiza-se fricativo e palato-

alveoloar [] sonoro. Esse som compartilha do mesmo modo e lugar de articulação 

do fone [] surdo – em contexto análogo, as regras de realização escrita do fonema 

// prescrevem que ele deve ser grafado como <ch> ou <x> (SCLIAR-CABRAL, 

2003, p. 161). Localizamos esse tipo de alofonia mimetizada por proximidade 

fonética em: 

// → //: “achenda”, “chenty”, “chessus”, “xessus”, “xezus”, “xóvem”, “xente”. 

A estilização “chenty” também apresenta a substituição da vogal <e> pela 

letra “y” diante do fonema /t/. Essa substituição, possivelmente, também indica a 

pronúncia palato-alveolar surda [t] do fonema /t/, criando uma harmonização de 

sons entre os sons consonantais. 

 

3.1.2.6 /s/ e // 
 

Os fones [s] e [] são semelhantes, pois partilham o mesmo modo e fonação 

(são fricativas sonoras), diferenciando-se no ponto – [s] é alveolar e [] é 

palatoalveolar.  

/s/ → []: “chertanejo”, “xalxixa”, “axim”. 

A palavra “xalxixa” também apresenta estilização por assimilação do som [] 

com a representação da letra “x” em posição inicial em todas as sílabas da palavra. 
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3.1.2.7 /v/ e /f/ 
 

Os fones [v] e [f] são semelhantes nos articuladores de modo fricativo e ponto 

labiodental, sendo a fonação de [f] surda e de [v] sonora. 

/v/ → [f]: “fosses”, “foces”, “fo”. 

Na ocorrência “fo”, também registramos monotongação causada pelo 

apagamento da vogal assilábica que antes existia na forma padrão correspondente 

“vou”, o que pode se dar por influência do oral “vo”, comum no dialeto coloquial. 

 

3.1.2.8 /d/ e // 
 

Compartilham ponto e fonação alveolar sonoro; é a ligação entre as 

consoantes [d] e tepe [] (r-fraco). 

/d/ → []: “turu”. 

A mudança de /d/ para /r/ no mesmo ambiente fonológico e dentro do 

contexto textual aplicado não caracterizou mudança de sentido, permitindo, assim, a 

alofonia inabitual.  

 

3.1.2.9 /m/ e /b/ 
 

São semelhantes em ponto de articulação bilabial e fonação sonora, sendo o 

modo de articulação de [b] oclusivo e de [m] nasal. Esse último caracteriza um ligeiro 

esforço a mais para a produção do som, o que supostamente justificaria a troca de 

sons sem mudar o sentido da palavra. 

/m/ → [b]: “beu”, “abiga”, “bal”, “bas”, “buito”, “beu”, “bim”, “belhoras”. 

 

3.1.2.10 /v/ e /r/ 
 

A realização do fonema vibrante /r/ em contexto padrão de /v/ é comum na 

fala de determinadas regiões, configurando variação linguística, como o dialeto 

cearense, por exemplo.  

A realização fonética de modo fricativo e vozeamento sonoro são os principais 

vínculos entre a consoante labiodental [v] e a vibrante glotal []; nesse caso, “o som 

enfraquecido que se ouve em lugar de /v/ pode ser geralmente transcrito como [ɦ], 
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fazendo parte de uma família de sons que tem, na fala cearense, membros como [], 

[], [ʁ], [x] e [ɣ] (RONCARATI; UCHOA, 2014, p. 14). Ou seja, a suspeita é que a 

mudança seja motivada pelo ambiente coloquial que propicia a fala mais relaxada, 

menos monitorada e mais rápida em contexto da variante em questão.  

A perda de contraste fonêmico entre /v/ e /r/, em ambiente comum, é o que 

Cagliari (2002, p. 46) nomeia de neutralização “quando dois sons foneticamente 

semelhantes ocorrem em oposição fonológica em certos contextos, mas não estão 

em oposição fonológica em outros contextos”. O direcionamento de leitura com 

estas característica pode ser observado nas adaptações: 

/v/ → []: “tarra”, “ramo”, “rai”. 

A palavra “tarra” (“estava”) também registra o apagamento de sílaba pré-

tônica característica dos processos de fala coloquial em palavras com mais de uma 

sílaba. A palavra “ramo”, em relação à sua referência ortográfica “vamos”, também 

registra apagamento de /S/ indicador de plural da palavra, característico na fala 

coloquial. 

 

3.1.2.11 Considerações da subcategoria 1.2 
 

As trocas de sons foneticamente semelhantes nas palavras do corpus, como 

observado, não promoveram mudanças de significado nos ambientes fonológicos de 

compartilhamento de fatores de realização fonética semelhantes. Logo, nesse 

contexto, são variantes inusitadas do mesmo fonema.  

Cagliari (2002) diz que “os valores fonológicos são abstrações que se 

originam das relações que os sons físicos mantêm dentro do sistema da língua”; em 

outras palavras, o valor de um som para o idioma é atribuído pelo uso intencional 

dentro de um contexto.  

Chama atenção a grande quantidade de troca de direção de sonoras para 

surdas nas adaptações. De modo geral, esta categoria demonstra a preferência pela 

representação de sons homorgânicos, ou seja, “privilegia segmento que apresenta 

ponto de articulação igual ao outro, adjacente, em decorrência de ajuste fonético” 

(SILVA, 2017, p. 134). 
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3.2 MUDANÇA ORTOGRÁFICA COM USO INDEVIDO DE LETRAS SEM ALTERAR 
A PRONÚNCIA – CATEGORIA 2 

  

A categoria 2 representa 40,65% das palavras coletadas. Nela, estão 

reunidas as ocorrências das palavras com estilizações ortográficas do PB 

registradas nas redes sociais que apresentam estilização ortográfica envolvendo 

troca de letras – mas não de fonemas – com finalidade estilística, que não 

direcionam a leitura para uma pronúncia específica. 

O fato de haver mais de uma letra que pode representar determinado som 

pode gerar situações de erro não-consciente por uma situação de conflito devido ao 

grau de consciência fonêmica de quem escreve, caso que se aplica às crianças em 

fase de alfabetização; Cagliari (1989) categoriza essas situações como “uso 

indevido de letras”. Já no caso de adaptação intencional da representação atípica 

dos fonemas (sons), a relação estabelecida com os grafemas (letras) como recurso 

estilístico/visual pode indicar que “a função estética está diretamente associada à 

emoção” (SCLIAR-CABRAL, 2003, p. 36); em outras palavras, há organização das 

letras e sons nos vocábulos “para obtenção do prazer estético” vinculado ao sentido 

de significação de humor ou deboche, de acordo com a pesquisa. 

A correspondência grafema9 e fonema, qualquer que seja o contexto, significa 

que uma ou duas letras (os grafemas) sempre concordarão em valor de significado, 

independentemente da posição que ocuparem no vocábulo.  O grafema <f> e o 

fonema /f/ possuem o mesmo valor nas palavras “café” e “feliz”, ou seja, são 

unívocos em sentido e em valor fonético [f]. Já o grafema <z> de “feliz”, por ocupar a 

posição final do vocábulo, é transposto para as realizações fonética do arquifonema 

/S/: [s] ou []; já em início de vocábulo, antes de letra que represente vogal, a leitura 

do grafema <z> será com valor da realização fonética [z] do fonema /z/, como na 

palavra “zebra”.  

Essa discordância que pode acontecer na relação som/fonema/letra do PB 

está pautada na ortografia, que dispõe de regras dependentes do contexto – ao que 

Scliar-Cabral (2003) denomina de “contextos competitivos”, nos quais o valor 

fonético do grafema é atribuído dependendo da relação com o grafema antecedente, 

seguinte ou da posição que ocupa na sílaba. Deste modo, como apontado por 

                                            
9
 Scliar-Cabral (2003, p. 27) define como grafema uma ou mais letras que representam um fonema. A 
palavra “nasce” possui cinco letras e quatro grafemas para representar /’na.si/. O dígrafo <sc> é um 
grafema. 
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Massini-Cagliari e Cagliari (1999, p. 104), “nosso sistema de escrita tem a ortografia 

além do alfabeto”, pois, de acordo com os autores, a relação letra-som do alfabeto 

foi estabelecida a partir do princípio acrofônico em que cada nome de letra indicaria 

o som por ela representado em uma dada língua, “uma espécie de transcrição 

fonética que não pode ser usada diretamente, porque escreveria de modos 

diferentes uma mesma palavra da língua” (CAGLIARI, 2009, p. 20). 

Desta forma, entende-se que a relação que as letras estabelecem com os 

sons se mantêm. No entanto, o valor que dá representação para o vocábulo 

depende das regras impostas pela ortografia e da contextualização; 

consequentemente, se estabelece uma relação não-biunívoca. As relações não-

biunívocas definem-se pelo fato de haver um grafema representando vários fonemas 

ou um fonema para vários grafemas.  

Abaixo, apresentamos, primeiramente, as regras de escrita que envolvem o 

fonema em questão da palavra ortográfica, fundamentadas em Scliar-Cabral (2003, 

p. 151-70); em seguida, o grafema prescrito pela gramática e as ocorrências de 

adaptação do fenômeno. 

 

3.2.1 Palavras estilizadas com representações do fonema /s/ 
 

A ortografia do PB nos dá nove alternativas para escrever o som de /s/, que 

dependem de regras contextuais para decodificação. 

 

3.2.1.1 “s” e “c” 
 

“A realização escrita do fonema /s/ em início de vocábulo, antes de vogais /i/, 

/e/, //, /E/, /i /, /e / e da semivogal /j/ pode se reescrever com os grafemas <s> ou <c>” 

(SCLIAR-CABRAL, 2003, p. 153). 

Grafema <c>: “sinza”, “sertesa”. 

Grafema <s>: “çai”, “çei”. 

 

3.2.1.2 “ss”, “c” e “sc” 
 

“Em início de sílaba interna entre vogais /i/, /e/, //, /E/ e /j/” (SCLIAR-CABRAL, 

2003, p. 154). 
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Grafema <c>: “vose”, “vosse”. 

Grafema <ss>: “impreçionado”, “eçe”. 

 

3.2.1.3 “ss”, “ç”, “sç” 
 

“Entre vogais orais ou oral nasalizada /u/, /o/ //, /a/, /õ/, /ã/:” (SCLIAR-

CABRAL, 2003, p. 154). 

Grafema <ç>: “corassaum”, “ispasso”, “faso”. 

Grafema <ss>: “iço”, “ruçia”. 

 

3.2.1.4 “s” e “ç” 
 

“Em início de sílaba interna entre vogal nasalizada e vogal oral ou nasalizada 

/u/, / /, /õ/, //, /a/ ou /ã/” (SCLIAR-CABRAL, 2003, p. 156). 

Grafema <s>: “inçanu”. 

 

3.2.1.5 “s” e “z” 
 

“Em posição final de vocábulo oxítono ou monossílabo tônicos, o Arquifonema 

/S/ pode ser grafado como <s> ou <z>” (SCLIAR-CABRAL, 2003, p. 159), com 

regras dependentes de contexto. 

Grafema <z>: “felis”, “pas”. 

Grafema <s>: “amigoz”. 

 

3.2.2 Palavras estilizadas com representações do fonema /k (i)+S/ 
 

O conjunto formado por /k/, ou acompanhado de /i/ em final de sílaba seguido 

de /S/, iniciando a sílaba seguinte, pode ser grafado com as letras “x”, “cc” ou “cç”. 

Em final de vocábulo, pode ser decodificado como “x” ou “quis”. (SCLIAR-CABRAL, 

2003, p. 152) 

 

3.2.2.1”x”, “cs”, “cç” e “quis” 
 

Grafema <x>: “ficso”, “perpleqsa”, “perplecça”, “perlekça”. 
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3.2.3 Palavras estilizadas com representações do fonema /k/ 
 

A realização do fonema /k/ pode se transcrever “c” ou “q” antes da vogal /u/ 

ou da semivogal /w/. 

 

3.2.3.1 “c”, “q”, “k” 
 

Grafema <qu>: “ke”, “marke”, “cuatro”, “qi”. 

A adaptação “qi” possivelmente foi apoiada no princípio acrofônico do alfabeto 

para escrever as letras que formam na palavra, já que os nomes das letras, em 

geral, têm representados um dos sons simbolizados por aquela letra, como ocorre 

com “g, c, q, a”.  

A letra “k” em “perplekça”, “ke”, “marke” provavelmente faz referência à 

pronúncia oclusiva [k] da representação da letra no idioma inglês, como na palavra 

king. Apesar de a letra “k” fazer parte das 26 letras do alfabeto português, as 

palavras que se grafam com ela são em número reduzido. A letra “k” é normalmente 

utilizada para adaptação de outras línguas, como em nomes próprios – Kate, 

Kathellen, Kátia, Kevim, Kléber –, estrangeirismos – kiwi, rock, kamikaze, karma –, 

siglas e símbolos utilizados no Sistema Internacional de Unidades – como Km 

(quilômetro), Kg (quilograma), K (potássio) – e palavras derivadas de línguas 

indígenas brasileiras – como karajá, Kaiabi, Kaingang, waíká (CEGALLA, 2008, p. 

53). 

 

3.2.4 Palavras estilizadas com representações do fonema // 
 

“Em início de vocábulo ou posição intervocálica oral ou nasalizada o fonema 

// pode ser grafado como <ch> ou <x>” (SCLIAR-CABRAL, 2003, p. 161), com 

regras dependentes de contexto morfológico.  

 

3.2.4.1 “ch” e “x” 
 

Grafema <ch>: “xocadu”, “xoke”. 

 

3.2.5 Palavras estilizadas com representações do fonema // 
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“Em início de sílaba externa ou interna, antes de vogal oral /i/, /e/, /E/ ou 

nasalizada / /, / / se grafa <g> ou <j>” (SCLIAR-CABRAL, 2003, p. 162), com regras 

dependentes de contexto morfológico da palavra. 

 

3.2.5.1 “g” e “j” 
 

Grafema <g>: “jenti”.  

Grafema <j>: “gezuis”. 

 

3.2.6 Palavras estilizadas com representações do ditongo /awN/ 
 

O grafema <o> em final de vocábulo no PB tem na leitura a realização do 

glide [w], que “por sua vez tem as propriedades do som vocálico [u] e se a letra 

antecedente for ‘ã’ forma um ditongo decrescente nasalizado ‘ão’ em vocábulos 

oxítonos e monossílabos tônicos” (SCLIAR-CABRAL, 2003, p. 108). Nas estilizações 

ortográficas a seguir, acontece adaptação com ditongação caracterizada pelo 

acréscimo de uma vogal assilábica “u” que não existia na forma padrão – adaptação 

possivelmente motivada pelo desejo de representar, na escrita, as propriedades do 

som vocálico [u].  

 

3.2.6.1 “ão” e “aum” 
 

Grafema <ão>: “naum”, “boum”, “coraçaum”.  

Em final de vocábulo, não raro, acontece “neutralização dos fonemas /o/ e /u/ 

seguido ou não de “s”, ou seja, na maioria das variedades sociolinguísticas, o som 

de “o” é realizado como som de “u”, como em [ka’bel], [‘kok], [liv], ou “o” quando 

não houver neutralização” (SCLIAR-CABRAL, 2003, p. 108), como na leitura de “do”, 

“no”; “dado”, “pálido”.  

 

3.2.7 Palavras estilizadas com representações de fonema /w/ 
 

“Quando estiver em final de sílaba, inclusive de vocábulo, a letra “l” na maioria 

das variedades sociolinguísticas pode se proceder como glide [w] que tem as 

propriedades do som vocálico [u]”. (SCLIAR-CABRAL, 2003, p. 99) 
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3.2.7.1 “l” e “u” 
 

Grafema <l>: “miu”, “Paumeiras”. 

 

3.2.8 Considerações da categoria 2 
 

Percebe-se que a estilização com a troca de letras sem alterar a pronúncia é 

resultante da relação não-biunívoca das letras e dos sons do PB e supostamente 

funciona como instrumento de direcionamento de humor. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nessa seção, foram apresentados os dados quantitativos e qualitativos da 

pesquisa e as análises das questões de adaptações ortográficas e fonético-

fonológicas relacionadas às palavras do corpus desta pesquisa.  

Os dados numéricos corroboram a hipótese apresentada no início da 

pesquisa – de que o léxico estilizado do português brasileiro apresentado na internet 

é recurso utilizado frequentemente a fim de direcionar a leitura para a realidade 

fonética de usos informais da língua e/ou para determinadas variedades linguísticas.  

O direcionamento para sotaque específico concentrou o maior percentual das 

palavras. Constatou-se que as adaptações fonêmicas resultam em estilizações que 

são tentativas de assemelhar a escrita à fala, muitas vezes com intenções de humor 

– ou são utilizadas apenas para direcionar a pronúncia dos leitores para variedades 

linguísticas específicas.  

Na análise ortográfica, observou-se que a associação entre fatos linguísticos 

(fala/escrita) e práticas sociais (oralidade/letramento) é fator influenciador das 

adaptações da forma gráfica (letra) com atribuição de valor sonoro e emocional 

(direcionamento de sotaque e humor) daquilo que deseja representar – ou seja, o 

valor de um som para o idioma é atribuído pelo uso intencional dentro de um 

contexto.  

Na categoria com direcionamento de pronúncia, foram reconhecidos dois 

processos diferentes de direcionamento de leitura: um grupo de palavras adaptadas 

com variantes de um mesmo fonema/arquifonema e outro grupo de palavras com 

variação de sons foneticamente semelhantes que assumem valores de alofones 

mimetizados – não típicos do fonema base.  
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A última categoria analisada reuniu as palavras com troca de letras sem 

alteração de pronúncia, processo resultante da relação não-biunívoca entre letras e 

sons do PB. 
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CONCLUSÃO 
 

Este estudo buscou investigar as estilizações ortográficas decorrentes de 

adaptações fonológicas ocorridas no âmbito da comunicação das redes sociais da 

internet, por meio da coleta e da análise de palavras dos comentários e postagens 

dos grupos das redes Facebook e Twitter.  

Partimos das reflexões em torno do continuum da oralidade e da escrita e da 

heterogeneidade que constitui a escrita, associadas aos estudos da fonologia do 

português brasileiro e à concepção de que a ortografia padrão do PB é resultante de 

convenção ortográfica padronizadora que garante a comunicação entre os diferentes 

usuários do idioma.  

Esta pesquisa compreendeu que a estilização ortográfica do PB utilizada na 

internet – muitas vezes, com objetivo de representar a fala e direcionar a pronúncia 

– também é resultante de convenção ortográfica entre os usuários de grupos 

específicos das redes sociais, um tratado heterogêneo que privilegia o conhecimento 

e o domínio prévios do que é característico do oral/falado atribuído ao que é do 

letrado/escrito entre os membros do grupo. 

Por meio da análise quantitativa dos dados, observou-se que, 

predominantemente, as adaptações direcionam para alguns dialetos do PB e para 

determinadas pronúncias com efeito de sentido humorístico. Constatou-se também 

que é expressiva a porcentagem das palavras com adaptações de grafemas 

“inusitados” às regras gramaticais – um número considerável de ocorrências 

registrou o processo de adaptação com uso indevido de letras.  

Uma possível explicação para a maior quantidade de ocorrências de 

estilizações com direcionamento de pronúncia reside no fato de que as adaptações 

refletem a fala espontânea e a realidade fonética de quem escreve. De acordo com 

Cagliari (1989), este tipo de “erro” é a categoria que também apresenta maior 

número de casos na alfabetização, pois “todo falante nativo usa sua língua conforme 

as regras próprias de seu dialeto, espelho da comunidade a que está ligado” 

(CAGLIARI, 1989, p. 18). A criança “erra” porque domina as regras da fala e está 

sendo apresentada às regras da escrita; já o adulto alfabetizado que usa deste 

recurso de adaptação na sua comunicação informal das redes sociais on-line 

modaliza a sua escrita para direcionar a leitura do seu interlocutor para as 

representações da linguagem oral envolvendo intenções de imitar sotaques, 
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transmitir humor e deboche, entre outros sentidos – diferentemente do que ocorre 

com a escrita ortográfica padrão, que neutraliza a variação linguística. Massini-

Cagliari e Cagliari (1999, p. 68) concluem que, 

 

Apesar de a ortografia ser uma forma de se grafarem as palavras, 
isto não significa que se tem, ao mesmo tempo, uma forma fixa de 
ler. É até conveniente que a ortografia permita leituras diferenciadas, 
mesmo foneticamente. 

  

Ou seja, a palavra ortográfica “pote” pode ser lida [‘pti], [‘pte] ou [‘pti], 

conforme a variedade sociolinguística do leitor. O mesmo não acontece com a 

palavra estilizada do corpus, “chathyada”, que impõe a leitura palatalizada [a’tiada] 

devido à adaptação dos grafemas <t>, <h> e <y> para representar a alofonia do 

fonema /t/ que se realiza [t] diante de /i/. 

Nesse sentido, é possível compreender que as estilizações intencionais 

presentes no léxico dos comentários das redes sociais da internet, que direcionam 

para pronúncias específicas, refletem o conjunto de atividades letradas que implicam 

domínio avançado de manipulação do sistema fonológico do idioma pelo escrevente, 

ou seja, o controle da relação som → fonema → letra aliado às práticas sociais dos 

interlocutores – pois, na escrita, para poder decidir a letra, é preciso também ser 

capaz de identificar, em sua própria fala, os sons que compões as palavras. “[...] a 

escrita requer níveis mais aprofundados de consciência a respeito de uma série de 

fatos que dizem respeito à composição das palavras” (ZORZI, 2003, p. 65). 

Nas estilizações ortográficas que não direcionam para pronúncia específica, o 

escrevente explora a relação não-biunívoca que se define pelo fato de haver um 

grafema representando vários fonemas ou um fonema para vários grafemas.  

Também observamos, neste trabalho, que as estilizações ortográficas fazem 

parte de uma espécie de “tratado implícito” entre os membros dos grupos sociais de 

interação on-line, uma vez que eles compartilham de interesse comum específico, 

dentro da mesma comunidade de prática em que interagem por meio da escrita on-

line – e se sentem à vontade para adaptar e estilizar o repertório compartilhado, de 

maneira consciente ou não, para aproximar a escrita da fala e gerar proximidade de 

acordo com as normas implícitas do grupo social em questão, que envolvem 

“compromisso mútuo entre as pessoas, envolvimento num empreendimento conjunto 

e repertório compartilhado” (BARTON; LEE, 2015, p. 50).  
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A realização da pesquisa em mais de um grupo e rede social serviu para 

demonstrar que a estilização ortográfica não é exclusividade de um único ambiente 

virtual. A recorrência das estilizações em mais de um grupo e entre redes sociais 

diferentes manifesta indícios de que este recurso pode ser interpretado como 

ferramenta de interação rotineira, por meio da qual ocorre convenção social na 

forma de registro do PB. 

Nesse sentido, constatamos que, a partir das análises realizadas neste 

trabalho, os processos de adaptação confirmam que o enunciador das redes sociais 

on-line, conscientemente, modifica a ortografia oficial dos vocábulos por meio de 

manipulação do sistema ortográfico do idioma para expressar a realidade fonética de 

usos informais da língua portuguesa – e muitas vezes o transforma em instrumento 

para conduzir a leitura a intenções humorísticas/de deboche ou direcionar a 

pronúncia dos leitores para variedades linguísticas específicas.  

Esperamos que a reflexão aqui proposta, ao ser compartilhada com colegas 

professores, pesquisadores e demais profissionais da área de estudos da 

linguagem, possa estimular a percepção da relevância da relação entre ortografia, 

fonética e fonologia nas adaptações ortográficas e colaborar com o ensino da língua 

portuguesa nas escolas – com o entendimento de que a escrita deve seguir o 

padrão adequado quanto à forma ortográfica em ambiente formal e que pode sofrer 

adaptação escrita de maneira opcional nas redes sociais da internet ou em qualquer 

outro ambiente informal em que haja convenção para tal.  

Acreditamos que esta pesquisa possa se desdobrar em futuras investigações, 

cujo foco estaria mais concentrado na investigação do uso adequado das 

adaptações ortográficas pelo desejo consciente de brincar com as palavras para 

transmitir humor ou direcionar a leitura e a pronúncia dos leitores para variedades 

linguísticas e pronúncias específicas. 
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ANEXO A – PRINTS COLETADOS NOS GRUPOS DO FACEBOOK  
 

 

Imagem 1 

 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/groups/LDRV12/permalink/66
1800957698125/. Acesso em: 23/12/2017. 
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Imagem 2 

 

 
Fonte:  

https://www.facebook.com/groups/LDRV12/permalink/66
6625570548997/. Acesso em: 27/12/2017. 
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Imagem 3 

 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/groups/LDRV12/permalink/6890
42658307288/. Acesso em: 26/12/2017. 
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Imagem 4 

 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/groups/LDRV12/permalink/82
5474071330812/.Acesso em: 10/01/2018. 
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Imagem 5 

 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/groups/LDRV12/permalink/91
6786482199570/ Acesso em: 18/01/2018 
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Imagem 6 

 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/Caled.Garces/videos/2161924
997156480/?t=0. Acesso em: 30/08/2018. 
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Imagem 7 

 

 
Fonte: 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=108389938175
2392&set=gm.938203776724507&type=3&ifg=1. Acesso 

em: 30/08/2018. 
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Imagem 8 

 

 
Fonte: 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=102072694127
34044&set=gm.3258259840862336&type=3&ifg=1. 

Acesso em: 30/08/2018 
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Imagem 9 

 

 
Fonte:  

https://m.facebook.com/groups/20189088144969411?view
=permalink&id=655653204979567. Acesso em: 

22/12/2017. 
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Imagem 10 

 

 
Fonte: 

https://web.facebook.com/redheadedpersianentertainer/vi
deos/665859840279579/?t=0. Acesso em: 30/08/2018. 
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Imagem 11 

 

 
Fonte: 

https://web.facebook.com/groups/LANADELRAYVEVO11
/permalink/4723666754321630/?comment_tracking=%7B
%22tn%22%3A%22O%22%7D. Acesso em: 30/08/2018. 
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Imagem 12 

 

 
Fonte: 

https://m.facebook.com_story.php_story_fbid=96830341336
6429&id=100005603373723. Acesso em: 21/03/2019. 
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Imagem 13 

 

 
Fonte: 

https://m.facebook.com/groups/1504953803133972?view
=permalink&id=1981573768805304. Acesso em: 

25/03/2019. 
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Imagem 14 

 

 
Fonte: 

https://m.facebook.com/groups/1504953803133972?view
=permalink&id=1981573768805304. Acesso em: 

25/03/2019. 
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Imagem 15 

 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/groups/LDRV12/permalink/17923
77571307119/. Acesso em: 06/07/2019 
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Imagem 16 

 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/groups/LDRV12/permalink/1797229
537488589/. Acesso em: 24/06/2019. 
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Imagem 17 

 

 

Fonte: 

https://m.facebook.com/groups/189088144969411?view=perma

link&id=1820088255202717. Acesso em: 14/08/2019 
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Imagem 18 

 

 

Foto: 
https://www.facebook.com/groups/LDRV12/permalink/183246

2903965252/. Acesso em: 20/06/2019. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/LDRV12/permalink/1832462903965252/
https://www.facebook.com/groups/LDRV12/permalink/1832462903965252/
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Imagem 19 

 

 

Fonte: 

https://m.facebook.com/groups/1332978713390468?view=p

ermalink&id=2890581627630161. Acesso em: 24/06/2019 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/groups/1332978713390468?view=permalink&id=2890581627630161
https://m.facebook.com/groups/1332978713390468?view=permalink&id=2890581627630161
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Imagem 20 

 

 

Fonte: 
https://m.facebook.com/groups/1332978713390468?view=per

malink&id=1916275945060739. Acesso em: 24/06/2019. 
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Imagem 21 

 

 

Fonte: 
https://m.facebook.com/groups/189088144969411?view=per

malink&id=743454039532816. Acesso em: 22/07/2019. 

 

 

 

 

 

Imagem 22 
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Fonte: 
https://m.facebook.com/groups/189088144969411?view=per

malink&id=747184759159744. Acesso em: 26/06/2019. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 22 
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Fonte: 
https://m.facebook.com/groups/1332978713390468?view=p
ermalink&id=1440939462594392. Acesso em: 23/06/2019 
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Fonte: 
https://m.facebook.com/groups/189088144969411?view=per

malink&id=308944072983817. Acesso em: 23/06/2019 

 

 

 

 

 

 

Imagem 24 

 

https://m.facebook.com/groups/189088144969411?view=permalink&id=308944072983817
https://m.facebook.com/groups/189088144969411?view=permalink&id=308944072983817
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Fonte: https://m.facebook.com/groups/1332978713390468?view=permalink&id=4182740868414224. 
Acesso em: 27/06/2019 
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https://m.facebook.com/groups/1332978713390468?view=permalink&id=4182740868414224
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Fonte: 
https://m.facebook.com/groups/189088144969411?view=per

malink&id=1452987415246138. Acesso em: 11/08/2019. 

 

 

 

 

 

ANEXO B – PRINTS DA PÁGINA LARANJO MEMES (FACEBOOK E TWITTER)  
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Imagem 26 

 

 
Fonte: 

https://twitter.com/LaranjoReal/status/999658782400634882. 
Acesso em: 25/05/2018. 

 

 

Imagem 27 

 

 
Fonte: 

https://twitter.com/LaranjoReal/status/999636138
871742464. Acesso em: 25/05/2018. 

 

 

Imagem 28 
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Fonte: https://twitter.com/LaranjoReal/status/999478838735327233. 

Acesso em: 25/05/2018. 

 

Imagem 29 

 

Fonte: 
https://twitter.com/LaranjoReal/status/99945493824

8790016. Acesso em: 25/05/2018. 

 

Imagem 30 
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Fonte: https://twitter.com/LaranjoReal/status/999432286473875457. 

Acesso em: 25/05/2018. 

 

 

Imagem 31 

 

Fonte: 
https://twitter.com/LaranjoReal/status/99938940609

5183872. Acesso em: 25/05/2018. 

 

Imagem 32 
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Fonte: 
https://twitter.com/Laaranjoo/status/999301172

644274176. Acesso em: 25/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 33 
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Fonte: 

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=23299597736485
2&id=232028640794919. Acesso em: 25/05/2018. 
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Fonte: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1259544480845642&set=gm.452422
678519440&type=3&ifg=1. Acesso em: 25//052018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 35 
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Fonte: 
https://www.facebook.com/laranjomemesoficial/photos/p.310024
149662034/310024149662034/?type=3. Acesso em: 26/03/2019. 
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Fonte: 
https://twitter.com/LaranjoREAL/status/114000417806190592

1?s=19. Acesso em: 24/06/2019 
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Fonte: 
https://twitter.com/LaranjoREAL/status/113711829863252377

6?s=19. Acesso em: 29/06/2019 
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Fonte: 

https://twitter.com/LaranjoREAL/status/1135691029963857920
?s=19. Acesso em: 29/06/2019 
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Imagem 39 

 

 

Fonte: 
https://twitter.com/maisasilva/status/998030187282534401?s=1

9. Acesso em: 22/05/2018. 
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Fonte: 
https://twitter.com/maisasilva/status/997289441000599552?s

=19. Acesso em: 23/05/2018. 
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Fonte: 

https://twitter.com/egocentrico666/status/103454974973776
6913. Acesso em: 23/052018. 
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Fonte: 
https___twitter.com_pjmxstar_status_1051327851323121

670_s=19. Acesso em: 31/10/2018. 
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Fonte: 
https://twitter.com/eitaay_/status/1149018824307597314?s=1

9. Acesso em: 26/06/2019 
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Fonte: 
https://twitter.com/milhonara/status/1148998870304735234?s

=19. Acesso em: 22/07/2019. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 45 

 



131 
 

 

Fonte: 
https://twitter.com/euzapy/status/1146610904953511939?s=1

9. Acesso em: 26/06/2019 
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Fonte: 
https://twitter.com/nematodav/status/1009059749718052866?s

=19. Acesso em: 26/06/2019 
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Fonte: 
https://twitter.com/CoisaTensa/status/25436306589?s=19. 

Acesso em: 26/06/2019 
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Fonte: 
https://twitter.com/CatarinaLuise_/status/115510411423956

1728?s=19. Acesso em: 28/06/2019 
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Imagem 49 

 

 

Fonte: 
https://twitter.com/ghettr00/status/445735263877492736?s=

19. Acesso em: 01/07/2019 
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Imagem 50 

 

 

Fonte: 
https://twitter.com/renandiniz/status/54172776111591833

9?s=19. Acesso em: 26/06/2019 
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Fonte: 
https://twitter.com/AbreuCassiany_/status/11653261789720289

28?s=19. Acesso em: 26/06/2019 
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Imagem 52 

 

 

Fonte: 
https://twitter.com/MariaPercheron/status/11660960875366236

17?s=19. Acesso em: 26/06/2019 
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Imagem 53 

 

 

Fonte: 
https://twitter.com/glabedadislexia/status/6147815192746065

93?s=19. Acesso em: 26/06/2019 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/glabedadislexia/status/614781519274606593?s=19
https://twitter.com/glabedadislexia/status/614781519274606593?s=19


140 
 

ANEXO D – TABELAS E QUADROS AUXILIARES 
 

Quadro 14: Quadro Fonético Internacional (IPA, 2005) 

 

Fonte: Silva e Yehia (2015) 
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Quadro 15: Quadro fonêmico do Português 

 

Fonte: Silva e Yehia (2015). 


