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RESUMO:

A interação pressupõe envolvimento, pois tudo pode conviver ao mesmo tempo e no
mesmo espaço, fazer parte do processo de comunicação. Comunicação e conhecimento são
o espírito da  época atual, o que permite ao sujeito diluído na subjetividade de suas
escolhas, descobrir-se como ser social na confrontação coletiva. De forma  presencial ou “à
distância”, o sujeito apreende a convivência com a flexibilidade, com as diferenças, com a
liberdade de operar uma diversidade de gêneros textuais, e,  até mesmo, propicia o
sentimento vivido de tolerância. Seja no espaço físico entre paredes ou no ambiente virtual,
pode-se percorrer caminhos sedutores nos  mistérios dos textos e ao mesmo tempo nas
infinitas possibilidades na pluralidade de enfoques contraditórios e de diversidade cultural.

Palavras-chave: preconceito, diferenças, internet.

Começando o bate-papo...

A internet é um meio de comunicação democrático que não conhece fronteiras,
soberania ou limites territoriais. Essa característica não lhe retira, nem diminui a capacidade
de interação harmônica com  os sistemas das diversas nações  do planeta. A interação entre
o ser humano e o computador caracteriza-se a partir da qualidade relacionada ao fato do
usuário perceber e compreender o objetivo do sistema, ou seja, o que o sistema pretende
realizar, a comunicabilidade, por meio da interface. Por outro lado, a característica de
mensurar o grau de satisfação de um usuário ao interagir com  uma interface, isto é, a
possibilidade da usabilidade.

O que se espera na internet ou até mesmo, talvez, já aconteça, é que sua fórmula  de
interação em  massa se constitua como um instrumento ideal para promover a democracia
dos povos na Terra. Como a tecnologia de tal instrumento permite fácil acesso a
informações políticas e sociais, os cidadãos mostram-se tão bem informados quanto os seus
líderes, gerando, assim, uma maior interação entre um povo e seu governo e entre os
diversos povos do planeta, uma vez que as pessoas bem informadas poderão interagir,
influenciar e/ou guiar as formas de administração de suas respectivas nações.

A interatividade, por si só, torna possível aos cidadãos, solicitar mais informações,
expressar suas opiniões e pedir respostas pessoais e rápidas a seus representantes.  A
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manifestação pública de pensamentos, opiniões, juízos de valor e criticas que deveriam
significar o que pode haver de mais salutar dos exercícios de cidadania no ambiente virtual
vê-se deturpado quando há o terrorismo, o racismo, o preconceito, a pirataria, a apologia a
crimes de todas as espécies. O que acontece, contudo, quando se está on lineé que podese
dizer a uma ou a outras pessoas, certas coisas que jamais diria se estivesse diante da
presença física de alguém. Isso acontece porque o suporte, a internet, o permite1.

Entende-se o discurso como prática social, historicamente produzida e
contextualizada, uma linguagem em funcionamento numa determinada situação. Neste
sentido, é inserida a fala, a escrita e a leitura como práticas e atividades discursivas, num
quadro comunicacional que  privilegia a multiplicidade, a diversidade, a diferença, a
alteridade e a linguagem na qualidade de signo vivo, dinâmico, dialético, móvel, flexível e
variável. Também são inseridos os sujeitos em várias dimensões espaciais e temporais, em
diversas instituições e esferas sociais, sendo sujeito falante/ouvinte e escritor/leitor2.

Reconhecidamente, há muito preconceito no que se refere às variedades linguísticas,
decorrentes das diferenças que são impregnadas na mentalidade das pessoas, chegandoao
ponto de fazerem parte do seu modo de ser, do seu modo de viver. Sabe-se que o português
brasileiro popular, não-padrão, urbano ou rural, não distingue etnias, marca apenas a classe
social e o nível de escolaridade do falante. Ainda se realça o nível de escolaridade daqueles
que pertencem às camadas mais pobres da sociedade.

1 Preconceitos e exclusão – alguns contextos

No contexto das relações de poder e dominação, não se pode perder de vista que entre
os principais obstáculos criados à inserção da população mais carente da sociedade
brasileira estão o preconceito e a dificuldade de acesso ao ensino. E esses fatores que
diferenciam ou separam os indivíduos foram transformados em formas de hierarquizar
indivíduos, grupos e povos. Também a classificação e a hierarquização racial existentes,
construídas na efervescência das relações sociais e no contexto da escravidão, passaram
a regular as relações entre negros e não negros, como uma lógica desenvolvida no interior
da nossa sociedade, já que as pessoas estão enraizadas nas representações construídas por
meio de tensões, conflitos, acordos e negociações sociais. Daí, as dificuldades em se retirar
o preconceito e a intolerância da sociedade e dar vozes às falas naturais, regionais3.

A variedade lingüística é o lugar de exclusão, da segregação, até da morte, enquanto
a diferença lingüística é o lugar onde reside o ódio ao outro, é o lugar de discriminação.
Certas pronúncias são estigmatizadas, servindo para classificar, selecionar, excluir ou
condenar4. Sendo assim, suprimidos pelo esquema espaço/tempo na internet, pelo
desconhecimento de distancias e ausências facilitadas, a comunicação pode levar à

1SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral na internet. OAB: Editora Método, 2001.
2COSTA, Sérgio Roberto e PEREIRA, Ana Paula Marques Sampaio.O teclar e o escrever: conceitos e
preconceitos lingüísticos, culturais e sociais. Est. Aval. Educ. [online]. 2004, n.29, p. 95.
3SANTOS.Preconceitos instigantes: escolas, professores e alunos fervilhantes. SEMINÁRIO VIOLÊNCIA
NAS ESCOLAS, I. Salvador: FACED/UFBa, 2013, no prelo.
4FIORIN,José Luiz. Língua, Identidades e fronteiras. REVISTA USP/ DIVERSITAS, São Paulo,   mar-set.
2013.
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exclusão, ou melhor, à invisibilidade do óbvio, nesse caso, ao preconceito5, cuja intenção
venha a ser a fala do seu silencio ou entre as pessoas, as quais agem ao redor do mundo sob
o manto do sigilo oferecido pela Rede e considerado livre para dizer ou escrever o que
quiser.

É pelo modo como o Brasil se apropriou do português que a língua portuguesa abriga,
de maneira dinâmica, a variedade. Se por um lado, dirige-se ao preconceito, pode-se
perceber o estabelecimento de uma identidade, tanto naquilo que se faz dela uma unidade, a
exemplo do português brasileiro, como também às suas variedades regionais6.

O anonimato transforma a realidade. No mundo virtual e, ainda sob o anonimato, a
sensação de segurança quanto a jamais ser descoberto, permite o envio de termos chulos, de
ofensas gratuitas e de discriminações inimagináveis se a vítima estivesse à sua frente7.
Por um lado, a internet é marcada por um sentido de deslumbramento sobre suas
potencialidades; por outro, é apenas sustentada em um pessimismo equivocado que a reduz
a características efêmeras como a noção de espaço, isto é, virtualidade/desterritorialidade e
tempo, ou seja, tempo real8.

O internauta tem consciência de que há variedades lingüístico-discursivas que podem
ser usadas de acordo com sua intenção discursiva, conforme gravura 01.

Gravura 01

Comentário: Esta carroça com certesa é  de alguém da Bahia ou do Ceará.

Fonte:www.facebook.com.br

5Preconceito aqui é definido como “a idéia, a opinião ou sentimento que pode conduzir o indivíduo à
intolerância, à atitude de não admitir opinião divergente e, por isso, à atitude de reagir comviolência
ouagressividade a certas situações. Isso indica uma primeira diferença: o traço semântico mais forte registrado
no sentido de intolerância é ser um comportamento, uma reação explícita a uma idéia ou opinião contra a
qual se pode objetar. Não constitui, simplesmente, uma discordância tácita. Um preconceito, ao contrário,
pode existir sem jamais se revelar e, por isso, existe antes da crítica.” (Cf. LEITE, 2008)
6FIORIN, p. 156.
7Idem, p. 156.
8SIQUEIRA FILHO, Valdemar & BARTOLETO, Maíra. A interação na Internet: o gênero discursivo na rede
mundial de computadores e suas implicações na relação entre indivíduo e aprendizagem. CONGRESSO
BRASILEIRO DE CIENCIAS DA COMUNICAÇÃO,  28.,  2005. Rio de Janeiro. Anais... São Paulo:
Intercom, 2005. CD-ROOM.
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É considerado que o internauta julga, a partir do comentário postado abaixo da gravura
- “Esta carroça com certesa9 é de alguém da Bahia ou do Ceará”, possivelmente, por uma
primeira impressão pelo emprego da grafia inadequada: vige, facio, dificio. O preconceito
pode ser construído a partir do que nem foi pensado, assimilado culturalmente, talvez, por
repetição. Pode redundar numa discriminação, de uma rejeição, um “não-querer” ou um
“não gostar”, sem razão, amorfos10.

Os preconceitos lingüístico-gramaticais, culturais e sociais que daí emergem são
reflexos de efeitos deletérios em nossas relações sociais e educacionais, principalmente, na
educação lingüística que são oferecidas aos falantes em geral.

É preciso lembrar que a relação entre a construção e a expressão de uma identidade
social está intimamente ligada aos usos linguísticos feitos na e pela comunidade de fala, o
que pode caracterizar o desenvolvimento de preconceitos indissociáveis da percepção de
diferenças nos usos linguísticos e da expressão de intolerâncias. Neste sentido, a sanção à
língua ou variedades pode resultar numa resignação àquilo que nem tudo está dito ou ainda,
ao que nem tudo o que está dito é o que está dito.

São apresentados exemplos extraídos do sítio de relacionamento na internet, facebook:

Exemplo 1

“Não é preconceito! É fato! O nordeste hoje é sustentado por bolsa miséria porque ser
miserável é mais fácil do que trabalhar.”

Exemplo 2

“Não me acho uma pessoa “superior” ao nordestino, porque na realidade... nordestino
não é gente né?”

Exemplo 3

“Gente, o que nois do Sul/sudeste estamos fazendo no twitter?  Vamos trabalhar
para sustentar mais de 4 anos de Bolsa Família do Norte/Nordeste!”

2 Linguagem de julgamentos linguísticos

A linguagem na internet transita entre os discursos de absolvição e os de condenação.
Para alguns, consiste numa aberração da língua, uma espécie de agressão desmedida ao
nosso idioma; para outros, nada mais é do que uma das variações por que passam a língua.

9Conforme grafia original.
10LEITE, Marli Quadros. Preconceito e intolerância  na linguagem. São Paulo: Contexto, 2008, p. 21-22.
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Comunicação e conhecimento são o espírito da época atual, o que permite ao sujeito diluído
na subjetividade de suas escolhas apresentar-se como ser social na confrontação coletiva.
Os modelos de situações comunicativas diferem dos modelos de contextos, porque contêm
muitas propriedades que são normalmente irrelevantes, tais como a cor das roupas das
pessoas, altura e outras propriedades das situações sociais que são relevantes de um ponto
de vista social, mas não de um ponto de vista comunicativo11.

Nos espaços de discussões associadas à revolução tecnológica é imposto um novo
padrão de conhecimento, isto é, menos discursivo, mais operativo; menos particularizado,
mais interativo, comunicativo; menos intelectivo, mais pragmático; menos setorizado, mais
global; não menos fortemente cognitivo, mas valorativo, embora de forma desigual,
justificada por uma comunicação que atravessa um processo de transição do período
industrial-imperialista-colonialista para o cibernético-tecnológico-associativo12.

Ao tempo em que são apresentados discursos identitários brasileiros, o discurso sobre
a submissão do indivíduo, de sua sujeição é o lugar por excelência da inscrição do poder.
No texto abaixo (figura 02) surgem questões importantes. Inicialmente, o enunciado indica
expressões “porco, nojento, relaxado, medíocre, escroto de tudo”, o que manifesta um
nivelamento por baixo, uma desvalorização humana e uma exclusão13 explícita da nação
brasileira, pois é logo apontado “o nordeste como sempre”. Há a intenção de humilhar
alguém, desqualificar, anular, destruir e até mesmo, excluir, pelo discurso, o outro do grupo
dos seres humanos, já que se trata de um “porco” e que é da região nordeste.

Também são feitos registros nos comentários, os quais confirmam o julgamento e
generalização do que é “ruim e abominável”, já que “estamos sujeitos a deparar com maus
serviços em qualquer  lugar do mundo” e ainda, “é um conceito que cada vez se fortalece
mais com base no que vejo e vivo quando estou no nordeste...” e “Aliás como o Brasil que
é  oura grande merda em geral!!!”

11VAND DIJK, Teun. Discurso e Contexto – uma abordagem sociocognitiva.São Paulo: Contexto, p. 198.
12CONCEIÇÃO, A. F. Inclusão ou exclusão digital? A utilização do computador e da internet no Brasil.
Disponível em www2.ufpel.edu.br/ifisp/ppgs/eics/dvd/documentos/.../gt17%20a.f.pdf. Acesso em
02.04.2014.
13O preconceito ou a intolerãncia linguísticos têm como efeito, a exclusão (Cf. LEITE, p. 38).
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Figura 02

Fonte: www. facebook.com.br

No contexto das relações de poder e dominação, não se pode perder de vista que entre
os principais obstáculos criados à inserção da população mais carente da sociedade
brasileira estão o preconceito e a dificuldade de acesso ao ensino. E esses fatores que
diferenciam ou separam os indivíduos foram transformados em formas de hierarquizar
indivíduos, grupos e povos. O poder da língua escrita existe por ser ela uma classificação e
“toda classificação é opressiva”.
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Também a classificação e a hierarquização racial existentes, construídas na
efervescência das relações sociais e no contexto da escravidão passaram a regular as
relações entre negros e não negros, como uma lógica desenvolvida no interior da nossa
sociedade, já que as pessoas estão enraizadas nas representações construídas por meio de
tensões, conflitos, acordos e negociações sociais. Daí, as dificuldades em se retirar o
preconceito e a intolerância da sociedade e dar vozes às falas naturais, regionais14,
inclusive, na internet, numa construção de discursos tolerantes e de aceitação social, a partir
da elaboração de discursos misturados, mistos e de mestiçagem, de diálogos com a
diferença e os chamados diferentes, de pluralidade religiosa e em extensão do “nós” a
“eles”.15

Para ler e refletir...

Texto 01

Não quero ser baiano16

Meu nome é Elilson Cabral, sou de uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul
chamada Capão da Canoa e estava cansado de ouvir falar dos baianos e de sua "Vasta Cultura".

Não suportava mais ouvir nos veículos de comunicação o quanto a Bahia era perfeita, suas
praias paradisíacas, seus artistas infindos. Cansei de ouvir: Baiano não nasce, estréia.Olhava pro

rosto do povo Rio-grandense e via neles tanto ou mais "cultura" que nos baianos: a
Bocha, a Milonga, a Guarânia, o chimarrão e não só as danças, ritmos ou indumentárias, mas
toado sentimento que exalava do nosso cotidiano. "Cultura", isso nós tínhamos, e tínhamos mais
e melhor. Afinal, o que o mundo via na Bahia que não via em nós? Resolvi então descobri o que é
que a Bahia tem. Tirei dois anos da minha vida para conhecer a Bahia e toda sua "Cultura", para
poder mostrar pra o Brasil que existimos e que somos tão bons quantos qualquer outro brasileiro.

No dia 03 de Outubro de 1999 desembarquei no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, e logo de cara,
ao contrário de baianas com suas roupas pomposas e suas barracas de acarajé, dei de cara com um
taxista mal humorado porque tinham lhe roubado o aparelho celular. Começava então minha árdua
luta pra provar que baiano, como qualquer um outro brasileiro, nascia de um ventre e não de traz das
cortinas. Alguns quilômetros à frente já estava tentando arrancar do taxista as informações que
podessem servir de base para minhas teorias, afinal eu precisava preencher uma série de lacunas

sobre os baianos e suas "baianíces".
Seu Ivo, era como se chamava o simpático taxista, falava sem parar. Com uma voz de ritmo pausado
e sem pressa para me explicar, ia ele contando-me toda história de Salvador e sua política:

- Ah! Essa política é uma "fuleiragem". É sempre eles nos roubando e a gente votando nos mesmo
sacanas que nos roubam.

Me chamou a atenção como ele não media palavras para definir os seus governantes, mas, até então,
nada na Bahia me encantara. Nada de magia, nada de beleza.
Chegando no hotel onde ficaria durante esse período fui então programar minhas estratégias e
resolvi logo ir ao local mais badalado da Bahia, O Pelourinho.
Chegando no bairro, mais uma vez nada de surpresa. Casas antigas, pessoas e cabelos trançados,
espichados, alisados, pintados, enfim, coisas da Bahia. Senti um cheiro muito forte de dendê (ao
menos eu achava que era dendê), nunca sentira aroma igual.
Então avistei numa varanda pequena uma senhora e duas crianças que brincavam de aprender a

14SANTOS, Preconceitos instigantes..., no prelo.
15BARROS, Diana. A construção dos discursos intolerantes. In: Preconceito e intolerância: reflexões
lingüístico-discursivas. São Paulo: Ed. Universidade Mackenzie, 2011, p. 255-270.
16Copiado conforme o original.
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fazer acarajé. Parei e fiquei olhando tentando colher informações para meu "dossiê".
- Entra, seu moço!
Foi o que logo ouvi. Meio sem jeito fui logo pra perto do fogão. O cheiro era cada vez mais forte e

envolvente.
- O senhor quer um?
- Claro!
Ia perder a oportunidade de comer a iguaria baiana mais famosa e poder dar meu parecer a

respeito? Jamais.
Dei a primeira mordida e senti-me como se tivesse numa fornalha. Aquilo queimava, ardia e...
pasmem ! Era muito gostoso. Tentava parar de comer, mas quanto mais tentava, mais me

lambuzada com aquele recheio que eles chamavam de VATAPÁ.
Delicioso!

Enfim a Bahia tem algo de bom, mais é isso que encanta na Bahia? Bem vou encurtar minha
história para que vocês leitores dessa revista não fiquem entediados.

Passei dois anos viajando por toda Bahia, suas praias paradisíacas, ouvindo e vendo seus artistas, e
saboreando de sua cultura e consegui chegar a um denominador comum. Consegui alcançar o tanto
procurava. Enfim, os baianos não são melhores que nós gaúchos. Na realidade somo até mais
civilizados  que eles, porém, uma coisa nesses dois anos me chamou a atenção. Vou dizer-lhes qual foi.
Ao voltar para minha linda cidade no interior do Rio Grande do Sul senti-me como se estivesse
pousado no meu planeta e logo escrevi um artigo pra uma revista falando da minha "descoberta".
Depois de publicada fique de bem comigo mesmo e com minha terra. Agora sim, estou leve. Agora sim?
Aindanão!

Passei os meus dias tentando entender porque sentia tanta falta da Bahia, porque sentia falta de meu
vizinho Dorgival, do rapaz que passava vendendo sacolé, do João da barraca de água de coco, meu
Deus  porque esse vazio? Foi então que descobri o que é que a Bahia tem.Sem pretensão de ofender aos meus,

digo-lhes que, jamais verei nos sorrisos gaúchos a beleza
Da  sinceridade baiana.

Jamais sentirei nas percussões de cá o pulsar dos meninos negros de pés descalços que
"oloduavam" sem ter medo da dureza futura.

Jamais terei no abraço de meus parentes o calor que sentia ao ser abraçado pela vendedora
de cocada de araçá que toda tardinha teimava em insistir pra que eu comprasse mais uma.
Jamais sentirei nos territórios daqui, o cheiro de dendê. Puxa, o dendê que nem mesmo

sabia  o seu cheiro e o reconheci assim, de pronto.
Queridos conterrâneos, na nação de lá eles andam descalços, mesmo os adultos, e não é por não
terem  calçados. Eles gostam de viver assim. A chuva não é apenas suprimento e fartura, é diversão.
Quantas vezes corri pela chuva com o André, filho de Dona Zete, seguindo o caminho que ela fazia no
meio da calçada.
Amigos, naquela nação os cabelos são como roupas, as roupas são como armas e as armas são os
instrumentos que levam uma multidão para uma batalha que dura 7 dias e que sempre acaba em

vitória para ambos os lados.
Uma cabaça é motivo de festa, um fio de arame motivo pra luta (de capoeira), dois homens juntos é
motivo pra samba, pagode, e festa. E, pasmem queridos patrícios, eles trabalham, e muito! No
tabuleiro de cocada, na frente de um volante, com uma baqueta nas mãos, trabalham sim.
Não quero ser baiano! Sou gaúcho! Sou brasileiro! Mas nunca imaginei que conheceria um Brasil que
jamais pensei achar, exatamente na Bahia, exatamente lá, do outro lado, na outra nação..
Não quero me separar deles, não quero perder o direito de dizer que sou brasileiro e que tenho a
Bahia como pedaço de mim.

Não quero ser baiano, mas mesmo assim não consigo não ser.
Jamais saberia que seria necessário ir à Bahia para conhecer o Brasil.

ElilsonNunes Cabral Filho
Jornalista

Fonte: www. facebook.com.br
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Algumas considerações... para finalizar.

Figura 03

Fonte: www.facebook.com.br

Se, por um lado, as novas tecnologias promovem o acesso às informações, em
quantidade cada vez mais crescente, por outro lado, a internet torna-se um elemento na
exclusão social, possivelmente, por critérios sócio-econômicos e culturais, já que a
sociedade ainda é aquela que oferece chances e não impõe maneiras de fazer uso delas.

A inclusão digital pode contribuir e facilitar o acesso daqueles excluídos, desde que
seja fornecido o acesso aos computadores e, sobretudo, à alfabetização digital (a partir da
reflexão do texto 01 e figura 03).

No cenário globalizado e capitalista, certamente, o uso das tecnologias de informação
e comunicação é fundamental às comunidades, o que reafirma uma identidade cultural
numa inserção social que mescla informações, conhecimentos, experiências e parcerias.
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