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Você seria capaz de "traduzir" o que está abaixo escrito?  
"De aorcdo com uma pqsieusa de uma uinrvesriddae ignlsea, não ipomtra em 
qaul odrem as lrteas de uma plravaa ? etãso, a úncia csioa iprotmatne é que a 
piremria e útmlia lrteas etejasm no lgaur crteo.O rseto pdoe ser uma bçguana 
ttaol, que vcoê anida pdoe ler sem pobrlmea. Itso é poqrue nós não lmeos cdaa 
lrtea isladoa, mas a plravaa cmoo um tdoo. Abaçros a toods"  
Não se trata de um erro de digitação, o texto foi escrito assim mesmo.  
Se você foi capaz de entender na primeira leitura, isso significa que a sua 
linguagem está bastante desenvolvida.  
Várias pessoas têm reclamado sobre a linguagem utilizada pela internet, pelas 
gírias, e outros símbolos. Acontece que existe um desenvolvimento natural no 
mundo e quem não acompanha fica sem argumentos para compreender as 
mudanças.  
Em reportagem recente, foram mostradas algumas opiniões sobre linguagem 
da internet (A Tribuna 20/03). Alguns consideram prejudicial, dizendo que o 
aluno "se perde" no ensino da gramática, porém cabe ressaltar que nossa 
gramática é baseada na linguagem de Portugal, diferente da nossa realidade, e 
não se deve criar um bloqueio no aluno, uma vez que afirmam que o aluno não 
aprenderá o português correto ou a utilização de tal linguagem irá prejudicá-lo 
na produção de textos.  
Ora, a linguagem dos internautas é praticamente uma linguagem falada, em 
momento real. Nós temos uma grande distância entre a linguagem falada e 
escrita.  
Em se tratando de "linguagem falada", devemos levar em consideração 
diversos fatores, como variações sociais, culturais, geográficas e históricas. 
Isso se deve à variação lingüística. 
Outros, porém, não acham essas linguagens prejudiciais, pois a criança tem 
mais condições de guardar opções de aprendizagem devido aos signos 
lingüísticos ainda não estarem formados.  
Quanto ao adolescente, é necessário que esteja disposto a aprender. As 
pessoas precisam renovar seu acervo de atualizações. devem acompanhar o 
desenvolvimento.  
Não se trata de uma crítica à gramática, acho o seu estudo muito importante. 
Porém, a forma como é imposta pode estar atrapalhando o entendimento. Há 
situações na gramática que não são necessárias cobrar de um aluno de forma 
isolada.  
Acredito que a melhor maneira de se compreender a gramática é por meio de 
textos, interpretações e redações, pois assim o aluno percebe na prática a sua 
utilização.  
Uma pessoa, para escrever bem, precisa ler, para falar bem, precisa ler e 
escrever bem; e nossos leitores, infelizmente, são minoria.  
Talvez nossas escolas não venham agindo de forma adequada. Os alunos 
escrevem suas redações sem o devido acompanhamento e muitas vezes, não 
são corrigidas. Dou aulas de Português e percebo alguns descasos em relação 
à correção de redações. 
Na verdade, a linguagem se torna bem simples quando o que se quer é a 
comunicação entre os indivíduos. Por isso, é necessário que não se abandone 



a língua culta que se encontra na gramática e no dicionário, mas a sua 
utilização deve ser feita em textos que justifiquem os usos. E a compreensão 
da lingüística é um fator essencial para que isso ocorra. O texto do início se 
traduz:  
"De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em 
qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a 
primeira e a última letras estejam no lugar certo.  
O resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problema. 
Isto porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. 
Abraços a todos”. 
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