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RESUMO

O desvio do uso da norma padrão da linguagem é algo inerente a todos os extratos sociais, etários, econômicos e educacionais, visto a mobilidade 
que a língua apresenta, diacrônica e sincronicamente, explicada pelos fatores supracitados. Língua e sociedade estão entrelaçadas: conforme 
comprova a teoria linguística funcionalista, o falante desempenha sua linguagem, transforma e cria novos vocábulos e estruturas visando atender 
a um propósito comunicativo. Ou seja, buscam-se além das competências gramaticais, a discursiva, a estratégica e a sociolinguística para que a 
comunicação seja eficientemente realizada. Tome-se, como exemplo, a utilização exacerbada de estrangeirismos nas propagandas, no comércio, 
nas empresas, nos jargões empresariais e, inclusive, em músicas populares. Emerge, pois, o questionamento: qual intenção comunicativa existe 
ao se empregar o anglicismo “50% off” ao invés de “50% de desconto”?  O sentido muda em cada um dos enunciados? A persuasão é maior? Por 
quê? A partir de investigação de cunho bibliográfico e de campo, o presente estudo de Iniciação Científica visa apurar e responder à situação-
problema: se a língua atende a princípios comunicativos funcionais, por que algumas variantes são aceitas e, outras, estigmatizadas? Qual o papel 
da elite na manutenção da língua ou na aceitação do que se afasta da norma padrão? Esta pesquisa se justifica, portanto, na relação entre 
ideologia, cultura, dominação, língua e suas mudanças. Para tanto, o projeto propôs-se a pesquisar as variáveis linguísticas sincrônicas, dentre 
elas os estrangeirismos, em diferentes estratos sociais e, sob à luz das teorias Gerativista, Funcionalista e Sociolinguística, explicar suas diferenças 
bem como o porquê de os falantes deixarem de desempenhar determinadas formas linguísticas e passarem a empregar outras. Por conseguinte, 
verificou-se e testemunhou-se o poder dominador e ideológico que a mídia e as classes sociais privilegiadas econômica e culturalmente exercem 
sobre a linguagem.  A exemplo, tome-se a forma “a gente” funcionando no discurso como 1a. pessoa do plural, substituindo o pronome pessoal 
“nós” nos noticiários televisivos. E a estigmatização do “mim” como pronome pessoal “eu” nas orações reduzidas de infinitivo. Conclui-se, 
portanto, que embora o poder gerativo da linguagem se estenda às diferentes classes sociais, a aquiescência do que na língua deve permanecer e 
o que pode mudar, o que atende a propósitos comunicativos e ideológicos, e o que é digno de descriminação linguística estendido à social, cabe à 
elite.
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