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MSGS WHATSAPP - & comentários Atualização em 07/02/23 

06/02/23- NOVILINGUA  E A POLÍTICA  
 
“CONVERSAS” DE WHATSAPP: 

[6/2 07:55] W..: Merece todos os aplausos! 👏👏👏👏 

 

Professora de Português dando aula.  
E que aula!!! 
“Vamos conversar.  
Não sou homofóbica, transfóbica, gordofóbica.  
Eu sou professora de Português. 
Eu estava explicando um conceito de Português e fui chamada de desrespeitosa por 
isso. 
Eu estava explicando o porquê de não fazer diferença nenhuma mudar a vogal 
temática de substantivos e adjetivos pra ser "neutre". 
Em Português, a vogal temática na maioria das vezes não define gênero. Gênero é 
definido pelo artigo que acompanha a palavra.  
Vou mostrar pra vocês:  
O motorista. Termina em A e não é feminino. 
O poeta. Termina em A e não é feminino. 
A ação, depressão, impressão, ficção. Todas as palavras que terminam em ação são 
femininas, embora terminem com O. 
Boa parte dos adjetivos da língua portuguesa podem ser, tanto masculinos quanto 
femininos, independentemente da letra final:  
feliz, triste, alerta, inteligente, emocionante, livre, doente, especial, agradável, etc. 
Terminar uma palavra com E não faz com que ela seja neutra. 
A alface. Termina em E e é feminino. 
O elefante.Termina em E e é masculino. 
Como o gênero em Português é determinado muito mais pelos artigos do que pelas 
vogais temáticas, se vocês querem uma língua neutra, precisam criar um artigo 
neutro, não encher um texto de X, @ e E. 
E mesmo que fosse o caso, o Português não aceita gênero neutro. Vocês teriam que 
mudar um idioma inteiro pra combater o "preconceito". 
Meu conselho é:  
Em vez de insistir tanto na questão do gênero, entendam de uma vez por todas que, 
gênero não existe, é uma coisa socialmente construída.  
O que existe é sexo.  
Entendam em segundo lugar que, gênero linguístico, gênero literário, gênero 
musical, são coisas totalmente diferentes de "gênero".  
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Não faz absolutamente diferença alguma mudar gêneros de palavras.  
Isso não torna o mundo mais acolhedor. 
E entendam em terceiro lugar que, vocês podiam tirar o dedo da tela e pararem de 
falar bobagens e se engajarem em algo que realmente fizesse a diferença para 
melhorar o mundo, ao invés de ficarem arrumando discussões sem sentido.  
Tenham atitude! (Palavra que termina em E e é feminina).  
E parem de ficar militando no sofá!!!(palavra que termina em A e é masculina). 
Quando me questionam porque sou de Direita, esta é a explicação: 
"Quando um tipo de Direita não gosta de armas, não as compra. 
Quando um tipo de Esquerda não gosta de armas, quer proibí-las. 
Quando um tipo de Direita é vegetariano, não come carne. 
Quando um tipo de Esquerda é vegetariano, quer fazer campanha contra os 
produtos à base de proteínas animais. 
Quando um tipo de Direita é homossexual, vive tranquilamente a sua vida. 
Quando um tipo de Esquerda é homossexual, faz um auê e inventa que está 
sofrendo de homofobia. 
Quando um tipo de Direita é ateu, não vai à Igreja, nem à Sinagoga, nem à 
Mesquita. 
Quando um tipo de Esquerda é ateu, quer que, nenhuma alusão a DEUS ou a uma 
religião seja feita na esfera pública. 
Quando a economia vai mal, o tipo de Direita diz que é necessário arregaçar as 
mangas e trabalhar mais. 
Quando a economia vai mal, o tipo de Esquerda diz que os “malvadões”  dos 
patrões são os responsáveis e param o país. 
*TESE FINAL:* 
Quando um tipo de Direita lê este texto, ele  ri, concorda que infelizmente é uma 
realidade e até compartilha. 
Quando um tipo de Esquerda lê este texto, te insulta e te rotula  de fascista, nazista, 
genocida, etc, e nem sabem os significados dessas palavras...como papagaios, apenas 
as repetem...” 
Copie e cole !!! 

DEUS, PÁTRIA, FAMÍLIA E LIBERDADE. 🙏�😘 

 

Comentários & Réplicas 

[6/2 08:05] Manfredo Winge: Até o momento em que discutia a nossa língua, achei 

muito bom, mas a professora escorregou, no final, ao politizar o assunto e ela 

mesma tecer críticas, não necessariamente gramaticais, eivadas de viés político. 
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[6/2 08:52] J.C.M.D.: Tua observação ao final está muito boa, só não diria perfeita 
pois a Profe tem também alguma razão, ainda que doe no coração. 
[6/2 10:40] J.A.U.L.: De acordo 
[6/2 11:07] J.A.U.L.: De acordo também. Haja vista a Dilma que exigia ser chamada 
Presidenta ao invés de Presidente. 
[6/2 09:08] W..: A ideologia de gênero e a novilíngua proposta por movimentos 

LGBTZYXZ, e mais um monte de letras, É UM VIÉS ESTRITAMENTE 

POLÍTICO,  que quer impor nova gramática,  a exemplo da sempre lembrada 

PRESIDENTA 

[6/2 15:45] Manfredo Winge: Caros D. e L., claro que temos de ser contra 

as  decisões políticas de se mudar qualquer língua, que não sejam às estribadas em 

profundas análises linguísticas, semânticas, semióticas, etc. e elaboradas por 

especialistas da linguagem  e em consequência da própria praxis  vinda do povo. 

MAS,... fazer uma apologia de banais políticas partidárias, lançando slogans 
horrorosos só  para criticar um pequeno erro de movimento político que busca, de 
forma inócua (imposição de novas formas gramaticais),  evitar a perseguição de 
minorias e seus costumes, sistematicamente atacadas e no mundo todo por 
"salvadores da pátria" com seu costumes rígidos, antidemocráticos e obsoletos, aí 
meus!!,  JÁ É DEMAIS. 

 

Voltar para Whatsapp Pickles    Ir para o SITE 

ENVIE SEUS COMENTÁRIOS  
 Caro internauta.  A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto 
abordado,  tenha redação adequada a um forum  de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do 
texto  e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO  - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail 

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente  
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre 
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