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Resumo 

Este trabalho pretende analisar os neologismos influenciados pela linguagem de 

redes sociais encontrados, principalmente, em portas de banheiros de algumas 

faculdades. Em escritos de banheiro, as pessoas sentem-se livres para se 

expressar, já que o ambiente proporciona privacidade. Alguns dos neologismos 

dessas pichações são trazidos da linguagem usada em redes sociais, a qual tem, 

atualmente, influenciado de forma constante a expressão linguística oral e escrita. 

Os escritos podem demonstrar, ainda, questões sexuais e psicológicas a respeito 

dos alunos e do relacionamento deles com o corpo docente. Isso acaba por revelar 

interessantes aspectos da personalidade de quem os escreve. 

 

Introdução 

Os escritos de banheiro apresentam uma forma de discurso peculiar. Os 

autores dessas pichações sentem-se livres para refletir, anunciar e perguntar, já que 

o ambiente em que se encontram proporciona certa privacidade. Nesses escritos, as 

pessoas não se preocupam com as normas gramaticais, sintáticas e lexicais. Isso 

causa, instantaneamente, a criação de diversos e interessantes neologismos de 

diversas tipologias.  

Alguns dos neologismos são trazidos, por exemplo, da linguagem usada em 

redes sociais, a qual tem, atualmente, influenciado de forma constante a expressão 

linguística oral e escrita; os grafitos de banheiro não ficam de fora dessa influência. 

Assim, como as redes sociais possuem grande número de usuários jovens, esse 

fato pode demonstrar, também, a influência das redes sociais nas pichações, uma 

vez que as faculdades são ambientes ocupados, em sua maioria, por jovens. A 

criação e escrita das palavras a partir da forma falada podem ser um dos 

mecanismos mais usados nos neologismos em grafitos de banheiro.  

Os grafitos podem demonstrar, ainda, questões sexuais e psicológicas a 

respeito dos alunos e do relacionamento deles com o corpo docente. Isso acaba por 

revelar interessantes aspectos da personalidade de quem os escreve, e esses 

aspectos podem também ser refletidos pelos neologismos descritos. 

 

Objetivos 

O trabalho consiste em fazer uma análise do discurso dos escritos de 

banheiros masculino e feminino de alguns campi universitários. Abordaremos 



neologismos, aspectos culturais e sociais. Também objetiva-se descobrir a 

correlação entre eles e as influências que poderão ter a partir das redes sociais mais 

usadas na atualidade, principalmente por jovens.  

 

Metodologia 

O tratamento metodológico consiste nos seguintes passos: primeiramente, é 

feita a coleta de materiais (fotos das pichações nas portas, relatos de alunos, 

entrevistas com funcionários da limpeza etc.); em seguida, é feita a análise dos 

dados coletados (que ressaltará questões semânticas, lexicais e sintáticas). O 

discurso analisado descreverá diversos assuntos, principalmente de teor religioso, 

sexual, político e comportamental. 

 

Fundamentação teórica 

Os neologismos externam, em sua totalidade, uma ideia e concepção do que 

as pessoas pensam, porque a grande maioria dos neologismos não é criada 

acidentalmente, mas com o intuito de expressar a ideia, pensamento e/ou 

imaginação do que se tem a respeito do mundo. Dessa forma, podemos dizer que os 

grafitos de banheiro podem ter reflexos de uma nova linguagem, apresentando 

palavras ainda não dicionarizadas ou que entraram no dicionário recentemente. Um 

exemplo é o termo “piriguete”, palavra foi dos bailes funk ao dicionário por ser muito 

usada em um determinado período e consta na nova versão do dicionário escolar 

“Aurélio”. De acordo com Jesus (2011, p. 31), “Parece que a dicionarização é um 

processo imperativo e que dá certo ‘conforto’ ao usuário. Os neologismos, uma vez 

dicionarizados, são mais bem-aceitos por qualquer comunidade técnica e científica e 

em uma percepção de que, a partir do momento em que está registrado, o termo é 

‘correto’”. 

As portas de banheiros de faculdade apresentam, em suas pichações, várias 

unidades neológicas e um discurso peculiar. O estudo feito por Barbosa (1984 apud 

VILAR; PEREIRA; SILVA, 2006) aponta que “no banheiro, é onde ocorre a 

transgressão, a ruptura, e as pessoas se libertam. Território sujo e livre, que parece 

oferecer-nos segurança, anonimato, intimidade, o banheiro é um dos locais onde 

mais se produzem grafitos em nossa sociedade”. Por isso, não é difícil encontrar 

toda forma de pensamento expresso em uma escrita livre de censuras. 

 



Resultados preliminares 

Dentre os escritos de banheiro analisados, destacaram-se, por exemplo, as 

ideias de conotação sexual, que são muito aparentes e vastas no banheiro 

masculino. Não há o certo porquê desse fenômeno, mas pode-se levar em 

consideração questões culturais de uma sociedade em que os homens são 

estimulados a ter uma vida sexual ativa precoce e acabam se tornando mais 

receptivos aos estímulos sexuais, de acordo com Ferreira e Cabral (2010, p. 12). 

Na imagem seguinte, vemos uma mensagem de teor político, que divulga um 

discurso de cunho feminista e pode ter sido influenciada pela ascensão das 

mulheres nos cargos executivos do país: 

 

Figura 1: Porta de banheiro feminino 

Outros dos principais temas encontrados foram humor, filosofia e a 

homossexualidade, que é muito evidente na maioria dos banheiros. É difícil haver 

assinatura dos autores, mas pode-se fazer uma estimativa dos cursos ao qual 

pertencem e relacionar quais ideias são mais externadas por determinado curso. 

 

Fontes consultadas 

FERREIRA, K. R.; CABRAL, S.M.S.C. Desejo sexual na adolescência. In: 
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 9, 2010, Ourinhos. ANAIS... Ourinhos: 
FIO, 2010. 
JESUS, A. M. R. Terminologia da Astronomia: estudo da terminologia e da variação. 
Tese (Doutorado em Filologia e Língua Portuguesa) – Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
VILAR, F. S.; PEREIRA, P. H. C.; SILVA, T. E. Análise do discurso dos escritos de 
banheiro na Universidade. Publicações dos alunos de graduação e pós-graduação 
do Instituto de Estudos da Linguagem – UNICAMP, 2006. Disponível em: 
http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/ publicacoes/textos/a00009.htm. Acesso em: 24 
mar. 2014. 


