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O INTERNETÊS E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA REFLEXÃO
SOCIOLINGUÍSTICA1

Teresa Cristina Alves UFCG csalvescbt@hotmail.com

Resumo: Com o maior acesso dos jovens à internet, surge também uma nova linguagem adaptada ao meio
eletrônico: o internetês. Com base nesta constatação, o presente trabalho tem por objetivo investigar se essa
linguagem exerce alguma influência na escrita padrão escolar. Com base na Sociolinguística Variacionista,
buscamos subsídios para definir o internetês como uma variedade linguística, portanto aceitável no ambiente
adequado para ele. A pesquisa realizada na EMEFM Pe. Simão Fileto da cidade de Cubati-PB demonstra que a
linguagem eletrônica ainda não permeia os textos escolares mais formais, apresentando-se apenas nos bilhetes
informais. Aponta também, a partir da fala de alunos e professores, que estes entendem o internetês como uma
variedade linguística própria do ambiente virtual e dos textos informais.
Palavras-chave: Sociolinguística. Linguagem da internet. Ensino de língua portuguesa.

Abstract: With more young people to the Internet, there is also a language adapted to the new electronic
medium: the Internet. Based on this finding, this study aims to investigate whether this language has any
influence in the writing standard school. Based on Sociolinguistic Variation, seek grants to set Internet as a
linguistic variety, so acceptable in the right environment for him. A survey in EMEFM Fr Simon Philetus city
Cubate-PB shows that language does not permeate the electronic textbooks more formal, with only informal on
tickets. It also points from the speech of students and teachers, they understand the internet as a linguistic variety
of the virtual environment itself and informal texts.
Keywords: Sociolinguistics. Language of the Internet. Teaching of English.

1 Introdução

A partir da observação dos textos dos jovens alunos internautas, percebe-se que estes
escrevem de um modo bem particular: usam palavras abreviadas, siglas, omissão ou excesso
de acentos e diversos outros símbolos para se comunicarem nos orkuts e sites de bate-papos
na internet. Este fenômeno linguístico, denominado netspeak ou o internetês, no Brasil, tem
por objetivo de que a comunicação virtual tenha cada vez mais caráter  do diálogo em tempo
real.

Contudo, reportagens de diversos meios de comunicação constatam que o fenômeno
vem causando preocupação em pais e professores de língua portuguesa, em relação à possível
interferência desta forma de escrever na aprendizagem do português padrão de jovens
estudantes.

Tendo em vista a consciência de que o nosso país é rico em diversidades e a linguagem
não foge a este padrão, será que podemos afirmar realmente que o uso do internetês prejudica
o uso adequado do português padrão no cotidiano escolar e social do aluno? Ou seria possível
admitir que as pessoas preocupadas com a possível deturpação no uso da Língua estejam
leigas em relação ao processo da variação linguística, acreditando que a língua é estática e não
pode fugir do padrão gramatical? E, ainda mais, que não há abertura para que haja discussões
sobre o tema no ambiente em que eles mais usam a Língua Padrão: a escola?

Estes são questionamentos sugeridos pela investigação do tema e, para eles propõem-
se, a partir da pesquisa realizada, possíveis respostas que poderão ajudar a entender melhor o
processo de variação e talvez, levar a uma reflexão a respeito da postura adotada pelos
professores em sala de aula, pois, acredita-se que estes são os principais colaboradores para
que aconteça conscientização dos alunos no ato de escolher a forma ideal de escrever para
cada ambiente de comunicação.

1 Essa pesquisa é fruto da  monografia apresentada para conclusão de curso de graduação em Letras/UFCG.
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Com base nesta realidade, vimos a necessidade de realizar este trabalho tendo em vista
dois objetivos principais: o primeiro é observar a possível interferência da linguagem da
internet na aquisição da escrita padrão, principalmente, no espaço escolar. O segundo é
verificar a postura de professores e alunos diante do uso dessa nova forma de expressão.

O artigo compreende quatro partes: na segunda seção, apresentamos os pressupostos
teóricos da Sociolinguística laboviana  e sua repercussão para o ensino de língua materna; na
terceira, fazemos uma breve descrição da linguagem da internet e discutimos o papel da
escola face a essa nova linguagem; na quarta, descrevemos a metodologia utilizada na
pesquisa, apontando o tipo , os sujeitos envolvidos, os instrumentos utilizados, o foco da
análise, onde e quando a pesquisa foi realizada e  procedemos à análise dos dados. Por fim,
retomamos alguns resultados apontados pela análise dos dados e tecemos as considerações
finais.

2 Variação linguística e  o ensino de língua materna

A linguagem da internet é um fenômeno que está presente, principalmente, no
cotidiano de milhões de adolescentes, ignorá-la é estagnar no tempo.  No entanto, a função da
escola é, e continua sendo, propiciar ao aluno o contato com a variedade padrão que funciona
como moeda de troca (nos termos de Bourdieu, 2008) no mercado linguístico. Como então
lidar com esse fenômeno e sua influência na escrita do aluno e ao mesmo tempo oferecer aos
discentes condições de usar, com eficiência, a variedade padrão?É o desafio do século para
todos os professores de língua portuguesa.

Essa temática será abordada a partir da Sociolinguística de influência  laboviana.
Veremos, nesta seção, os principais pressupostos teóricos dessa linha e sua relação com o
ensino.

2.1  A Sociolinguística variacionista e o conceito de comunidade de fala

A Sociolinguística Variacionista, desenvolvida a partir dos trabalhos de William
Labov (1975), analisa o aspecto mutável da língua e sua variação relacionada à sociedade em
que está inserida, evidenciando uma estreita relação entre língua e sociedade.

De acordo com essa vertente, as línguas são heterogêneas por natureza e  apresentam a
co-existência de várias formas equivalendo a um mesmo significado, seja no léxico, seja na
gramática. Assim, essa ciência coloca em destaque a variação linguística, como atestam as
palavras de Mollica:

A Sociolinguística focaliza como objeto de estudo exatamente a variação,
entendendo-a como um princípio geral e universal das línguas,  passível de
ser descrita e analisada. Ela parte do pressuposto de que toda variação é
motivada, isto é, controlada por fatores de maneira tal que a heterogeneidade
se delineia sistemática e previsível. (MOLLICA, 1996, p.13-14)

Em outras palavras, a autora evidencia que, embora havendo toda essa diversidade no
modo de expressar a língua, dando a impressão de que há um verdadeiro caos linguístico
difícil de ser analisado, sistematizar e analisar este processo é possível devido aos fatores que
comprovam a previsibilidade dos acontecimentos de uso da língua. Para explicar a variação, a
Sociolinguística considera fatores como variáveis e variantes linguísticas como também, os
fatores linguísticos e extralinguisticos. Variantes linguísticas são diversas maneiras de se
dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e com um mesmo valor de verdade. A um
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conjunto de variantes dá-se o nome de variável linguística. As circunstancias linguísticas que
condicionam o uso de uma variante e não de outra são denominadas de fatores internos ou
linguísticos. Já as circunstancias não linguísticas são marcadas por fatores externos como
faixa etária, classe social, etc. (TARALLO, 1985).

Para se entender a análise e descrição da variação linguística, encontramos na
literatura especializada várias classificações que ajudam a delimitá-la e compreendê-la.  Aqui
utilizaremos, por ser mais clara e abrangente, a classificação de Travaglia (2001). O autor,
baseado em Halliday, McIntosh e Strevens (1974), classifica a variação linguística em dois
tipos: dialetos e registros. A primeira ocorre em função das pessoas que utilizam a língua e
abrange, pelo menos, seis dimensões: territorial, social, de idade, de sexo, de geração e função
profissional. A segunda ocorre em função do uso que se faz da língua, conforme a situação
em que o usuário e interlocutor estão envolvidos. Ela pode ocorrer em três dimensões: grau de
formalidade (forma/informal), modo e sintonia (de acordo com tecnicidade, cortesia).

Podemos estabelecer uma correlação entre esses fatores e o internetês, visto que os
falantes que acessam os sites de bate-papo (portanto os usuários do internetês) têm, à sua
escolha, a chance de selecionar o grupo de interlocutores com os quais quer se comunicar.
Esses grupos podem estar relacionados a pessoas de mesma faixa etária ou a pessoas de uma
mesma localização geográfica (cidade, estado região ou país). Estas características refletem
traços dialetais na escrita da internet, utilizada na interação entre os internautas

Outra evidência do fator dialeto é quando encontramos palavras que sinalizam o
regionalismo como, por exemplo, na Região Nordeste os jovens se despedem com palavras do
tipo “xeru”(cheiro), “bejim” (beijinho) , “inté” (até), xau (Tchau) o que difere da Região
Sudeste onde nas despedidas encontramos “Bjs” (beijos), “Bjnho”(beijinho) e  “Tchau”.

No âmbito do registro, há ainda a interferência de fatores como grau de intimidade
entre os usuários, tema da conversação  que pode apresentar traços mais ou menos formais.
As interações de registro podem variar e vão depender sempre da situação e do interlocutor
para definir se a conversação será formal ou informal.

Ao considerar a língua como um fenômeno inerentemente variável, a sociolinguística
reforça, parcialmente, o caráter dicotômico do sistema linguístico, proposto por Saussure no
Curso de Linguística Geral. No entanto, diferentemente da postulação saussuriana, a língua
não apresentaria apenas um polo social e o outro individual. A teoria da variação defende a
existência de comunidades de fala, dentro de uma mesma língua, como define Guy:

A comunidade de fala é formada por falantes que compartilham traços linguísticos
que distinguem seu grupo de outros, comunicam-se relativamente  mais entre si do
que com outros e compartilham normas e atitudes diante do uso da linguagem.
(GUY, 2001 apud BELINE, 2002, p. 129)

Assim, o conceito de comunidade de fala  remete a um agrupamento  de falantes com
características comuns. Tende-se a falar como aquelas pessoas com quem mais se
convive. O individuo é livre para utilizar seu modo particular de falar, porém, no contato
linguístico com outros falantes pertencentes ao mesmo grupo social, encontra limites para sua
variação individual, visto que o vocabulário e as estruturas linguísticas utilizadas, na maioria
das vezes, são aqueles adotados e aceitos por todos os membros da comunidade. Ou seja, o
falante embora tendo várias possibilidades de uso de sua fala, tende a concordar
linguisticamente com os outros companheiros da sua vivência comunitária.

Neste sentido,  observamos que os usuários da internet formam uma comunidade de
fala pelo fato de todos utilizarem uma estrutura linguística específica, com suas características
adequadas ao meio em que é veiculada. Vemos que o internetês, no ambiente virtual, é
utilizado por todos os internautas, mesmo aqueles que têm domínio da variedade padrão. Isto
porque tem finalidade específica para aquele ambiente: tornar a conversa mais rápida e
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economizar espaço onde não é permitido escrever demais e, isso tudo, sem prejuízo da
comunicação.

2.1 A variação linguística e a escola

A meta da educação é orientar o indivíduo no sentido de uma nova consciência para
que este possa atuar, interagir e tentar transformar a sociedade. Trazendo este conceito para o
campo do ensino do português, chega-se a conclusão de que é tão importante ensinar ao aluno
o respeito às variedades linguísticas quanto o ensino da variedade padrão, pois assim existirá
uma contribuição para que este possa compreender o seu mundo e o mundo dos outros
falantes ao seu redor e não se transforme em mais um ser preconceituoso que despreza o jeito
de falar de sua comunidade e até mesmo dos membros de sua família. Tendo consciência do
aspecto variável da língua, o aluno também saberá colocar-se comunicativamente em cada
grupo no qual tiver que participar de maneira formal ou informal. E assim,  o discente  vai
aprendendo a lidar com as diferenças e passará a ter um comportamento adequado e mais
compreensível  com relação a estas diferenças. Para que essa transformação ocorra, Bagno
(2007) propõe que:

À professora e ao professor de língua portuguesa cabe o trabalho de
reeducação sociolinguista de seus alunos e de suas alunas. O que significa
isto? Significa valer-se do espaço e do tempo escolares para formar cidadãos
e cidadãs conscientes da complexidade da dinâmica social, conscientes das
últimas escalas de valores que empregamos a todo o momento em nossas
relações com as outras pessoas por meio da linguagem. (BAGNO,  2007,
p.82)

Portanto, percebe-se a importância destes estudos aqui no Brasil, por ser um país com
grande diversidade cultural, com miscigenação incorporada e diferenças regionais visíveis no
clima, flora e fauna de cada localidade, e, por causa dessa mistura, possuidor de preconceitos
que se expressam na atitude das pessoas diante daquilo que é diferente e que foge da ideia de
“certo” ou “errado”, imposição da classe dominante que, entre outros fatores, vê a língua
como um tesouro dominado por eles para se sobrepor às outras classes e perpetuarem o seu
poder.

É fundamental reconhecer que a língua é viva e toma forma através daqueles que
fazem uso dela para se comunicar de forma compreensível e é esta característica que a torna
passível de variar e atender a cada indivíduo na sua necessidade comunicativa. Portanto, é
preciso que seja permitido aceitar o modo de se expressar de cada indivíduo como uma
particularidade individual também relacionada ao léxico adotado pela comunidade em que ele
vive, com as suas mais singulares características, variando nos aspectos culturais,
econômicos, regionais, entre outros.

Neste sentido, o Sistema Educacional Brasileiro vem permitindo um pouco de abertura
às concepções da Sociolinguística, pois percebemos nos Parâmetros Curriculares Brasileiros
(PCN) de Língua Portuguesa de 1ª (2º ano) a 4ª (5º ano) séries do Ensino Fundamental, um
trecho que utiliza termos e ideias advindas das teorias linguísticas:

A Língua Portuguesa, no Brasil, possui muitas variedades dialetais. Identificam-se
geográfica e socialmente as pessoas pela forma como falam. Mas há muitos
preconceitos decorrentes do valor social relativo que é atribuído aos diferentes
modos de falar: é muito comum considerar as variedades lingüísticas de menor
prestígio como inferiores ou erradas. O problema do preconceito disseminado na
sociedade em relação às falas dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do
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objetivo educacional mais amplo de educação pelo respeito à diferença. Para isso e
também para poder ensinar Língua portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns
mitos: o de que existe uma única forma ”certa” de falar – a que se parece com a
escrita – e o de que a escrita é o espelho da fala – e, sendo assim, seria preciso
“consertar” a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Essas duas crenças
produziram uma prática de mutilação cultural que, além de desvalorizar a forma de
falar do aluno, tratando sua comunidade como se fosse formada por incapazes,
denota desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde
inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que um deles tenha em
um dado momento histórico. ( p. 26)

Perceber a forte influência da linguagem para identificar a região, a situação
econômica, a faixa etária ou o grupo a que cada pessoa pertence significa tratar de variação
linguística. E o mais importante disto é o reconhecimento que se tem acerca do preconceito
que esta língua multifacetada provoca. Esta concepção emergente parte da realidade
encontrada hoje nas nossas escolas onde encontramos crianças, jovens e adultos oriundos de
diversos lugares da nossa sociedade, com culturas diversificadas devido aos modos  diferentes
de vida ou sobrevida que cada uma tem. Diante desta realidade, a escola não pode, de forma
alguma, incorporar o comportamento preconceituoso da sociedade, mas procurar aceitar a
variação linguística, reconhecendo os dialetos e, até mesmo, as gírias e os códigos utilizados
pelos jovens, no seu convívio com seus grupos, de forma pessoal e virtual, como uma forma
inteligível de interagir com seus semelhantes.

3 A linguagem da internet e o ensino de língua

As três últimas décadas presenciaram o surgimento de um novo meio tecnológico e
virtual que possibilitou grandes avanços e mudanças na forma de se comunicar, aproximando
pessoas e tornando possível o processo da globalização do planeta. Neste processo, o
elemento condutor de sua existência é essencialmente a linguagem nas suas mais variadas
formas de expressão que vão desde idiomas de diferentes países até idioletos criados por seus
usuários. Assim, o objetivo dessa seção é apresentar as características da linguagem da
internet e tecer algumas reflexões relacionadas a esse fenômeno e o ensino de língua
portuguesa.

3.1 Internetês: descrevendo o fenômeno

Esta característica inerente ao ser humano, vista também como instrumento importante
para a interação social,  traz em si os seus preceitos e suas regras de utilização ditadas a partir
de padrões de comunicação previamente estabelecidos e ordenados pela classe dominante. No
entanto, seguindo o seu caráter dinâmico e mutável a língua se transforma neste novo espaço
de comunicação e se manifesta nos novos gêneros eletrônicos que surgiram como
consequência desta inovação tecnológica. A propósito, Bakhtin (1997) afirma que estes
gêneros são transmutados da sua formatação original ganhando algumas características
próprias do veículo eletrônico no qual está sendo realizado. Como exemplo, ele cita o e-mail,
gênero híbrido da carta, telefonema, telegrama, mas que tem sua identidade própria vinculada
ao meio em que é produzido, ou seja , o meio eletrônico, virtual

Segundo Crystal (2005),  o internetês entra como um dos fatores do processo
denominado por ele de revolução da linguagem. Este acontecimento, vale salientar, deve-se
também à crescente popularização do computador que, a cada dia, torna-se mais acessível
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pelas camadas mais populares.2 A linguagem utilizada na internet, denominada netspeak ou o
internetês, no Brasil, é um  uso criativo de comunicação escrita, via computador, que surgiu
junto com as inúmeras facilidades que a internet proporcionou para todos os seres humanos
neste novo milênio. Esta forma de se comunicar reúne aspectos de ordem alfabética,
semiótica, morfológica, lexical, ortográfica e especialmente logográfica. Em outros termos, os
internautas, principalmente os mais jovens, a despeito de qualquer regra gramatical, criaram
um festival de neologismos, abolindo pontuação, acentuação, unindo e encurtando palavras.
Para Fruet et al. (2008):

O princípio básico do internetês é extrair o essencial de cada palavra,
descartar o supérfluo e, inevitavelmente, ceder à tentação dos apelos
fonéticos. Isso se dá pela necessidade de tornar a comunicação mais ágil e
veloz, tal como é na língua falada. Isso resulta em uma economia nas
construções lingüísticas empregadas no meio virtual .(FRUET et al.. 2008, P.
103)

Com base nesta economia das construções linguísticas, os internautas usam, com
frequência, abreviações que tornam a digitação mais rápida, porém sem   prejudicar a
interação. Como exemplo, pode-se citar abreviações ou siglas como “pq” (porque), “tbm”
(também), “bjs” (beijos), “vc” (você), “tdb” (tudo de bom).

Outra característica importante desta linguagem é o seu caráter expressivo sinalizado a
partir de diversos recursos como: o uso exagerado de sinais de pontuação, letras maiúsculas,
alongamento de vogais e sílabas e, principalmente, através dos chamados emoctions. Estes
demonstram para o interlocutor o seu estado de espírito no momento da conversação. Torna-
se importante porque busca transmitir para a escrita os aspectos de um diálogo face a face, na
tentativa de demonstrar emoções como insatisfação, raiva, alegria, indignação, entre outros.
Para cada uma destas reações há um símbolo relacionado.

Assim, percebemos o caráter misto da linguagem da internet, já que o usuário mobiliza
uma série de recursos verbais e não-verbais para expressar suas emoções, reações, na tentativa
de substituir os recursos paralinguísticos inerentes à interação face a face.  A utilização desses
emoctions nas conversas virtuais, num processo semiótico, aponta para a necessidade de os
usuários expressarem sentimentos que, numa conversa face a face, seriam naturalmente
demonstrados com as expressões que usualmente realizamos no ato da comunicação.  Assim a
escrita se esforça para dar às mensagens a expressão mais fiel possível daquela conversação
oral.

É preponderante, também, notar o caráter de informalidade ao qual esta linguagem
está diretamente vinculada. As pessoas que escrevem no ambiente virtual geralmente trocam
informações ou simplesmente dialogam com outras no intuito de interagir. Para isto, embora
sabendo que a tecnologia já traz recursos que possibilitam som e imagem via computador, a
grande maioria dos internautas ainda faz uso da escrita para produzir suas mensagens. Vale
salientar então o caráter híbrido desta linguagem. Em outras palavras, frisar que o internetês
não pode ser considerado apenas uma mescla entre fala e escrita, mas um fenômeno que reúne
algumas características dessas duas modalidades a apresenta, ainda, traços inovadores,
configurando-se assim uma terceira modalidade que, para alguns autores, ainda não recebeu
classificação nem nomenclatura adequada. De acordo com Crystal (2005):

O netspeak é mais do que um agregado de características faladas e escritas.
Porque faz coisas que nenhum desses outros meios faz, tem de ser visto
como uma nova espécie de comunicação. É mais do que um híbrido da fala e

2 Embora saibamos que a grande população carente do nosso país ainda não dispõe da máquina.
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da escrita, ou o resultado do contato entre dois veículos existentes há muito.
Os textos eletrônicos, de qualquer tipo, não são a mesma coisa que as outras
formas de texto. Eles demonstram fluidez, simultaneidade (ao estarem
disponíveis em um número indefinido de máquinas) e não se degradam com
cópias; transcendem as limitações tradicionais de disseminação do texto; e
possuem fronteiras permeáveis . . . o netspeak é um autêntico “novo veículo”
(CRYSTAL, 2005, p. 90)

Esta linguagem usada na internet, de um lado, exerce sedução nos jovens internautas,
porque facilita a interação e o acesso à enchente de informações produzida virtualmente e sem
nenhuma sistematização. Por outro lado, provoca vários questionamentos acerca do uso da
variedade padrão ensinada nas escolas, a ponto de produzir, até mesmo no âmbito da própria
internet, discussões sobr o tema. Alguns usuários questionam com muita veemência o uso do
internetês, afirmando ser a internet uma “terra sem limites, sem lei” pelo fato de observar, nos
textos escritos, uma não preocupação com o uso correto das combinações lexicais e
morfológicas que não obedecem às leis gramaticais, ficando estes no direito de “abusar”  na
escrita dos textos sem preocupação nenhuma com o leitor, pois, uma pessoa que não tem
nenhuma intimidade com essa linguagem, pode ficar sem entender nada ao receber uma
mensagem codificada.

3.2 A linguagem da internet e a escola

O internetês está por todos os lados e é impossível fugir desta realidade. Quem tem
preocupação com o uso “correto” da variedade padrão vai ter sempre que se deparar com
erros de ortografia, seguidos de erro de pontuação e, em consequência, erros gramaticais,
como também letras maiúsculas e minúsculas que se alternam numa mesma palavra com
frequência. Quando se trata de usar esse tipo de escrita no âmbito da internet, digamos que há
uma certa aceitação. O grande problema que existe é o uso dessa linguagem em locais onde
ela não é apropriada, como é o caso da escola, onde os professores de Língua Portuguesa têm
se deparado com a realidade de perceber, nos textos escritos dos seus alunos, marcas
presenciais do internetês o que provoca uma grande discussão que culmina na preocupação de
que possa haver, por parte dos alunos, uma desmotivação para o aprendizado das regras
essenciais do “bom português”.

A grande provocação que nos é apresentada é a de integrar e interagir com toda a
comunidade escolar, no mundo da corporação globalizada, para garantir a
possibilidade da livre expressão, mas também harmonizar a metodologia da
construção da conversação humana dentro de um contexto da norma culta.
Devemos, como educadores, nos familiarizarmos com as linguagens múltiplas, com
a proliferação de tecnologias, de frases e de expressões e as diferentes lógicas de
articulação. Não podemos nos esquecer, no entanto, que o modo de ver e interagir
com o mundo, de sentir e de atuar são sempre orientados pelos meios de
comunicação, e servem de modelo de vida. Quando colocamos o desafio na mão do
aluno, resgatamos o objeto de estudo e oferecemos recursos para interpretá-lo e
analisá-lo criticamente, permitindo a compreensão do processo de reavaliação da
linguagem da internet no ambiente escolar. Acreditamos que “não adianta resistir”,
pois temos que pensar a educação associada ao pensar do uso da tecnologia. Isso
deve ser uma atitude constante no pensar dos educadores e especialistas da
educação. Pois a existência da internet está muito generalizada tanto na escola
pública como na particular. O importante papel do educador é o de preparar o
educando para usar criticamente as diversas formas de linguagens e também utilizá-
las de maneira adequada. (HAMZE, 2008)
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Há muitos educadores acreditando que o internetês pode afetar o uso da Língua
Portuguesa pelas gerações futuras. De acordo com o professor do Curso de Letras da UFC
Alber Uchoa “sempre haverá novas formas de comunicação e que não há como impedir o
contato ou a influência entre quaisquer formas de falar ou escrever”. Para o professor Uchoa,
“quem tiver competência para ensinar, saberá valer-se da escrita típica dos gêneros com os
alunos”. Isso significa dizer que é preciso que os professores aceitem esta realidade, pois,
prejudicial ou não, o ´internetês´ é uma técnica que tende a crescer, pois o Brasil tem cerca de
25 milhões de internautas que ficam, a maior parte do seu tempo, conectados. A partir desta
realidade, é necessário que os educadores orientem seus alunos para o bom uso da internet,
explicando a função da linguagem nos vários campos de comunicação e os valores de uma
boa interação. Implicará então, a consciência de que o que vale é a compreensão do
interlocutor.

Os objetivos do Ensino Fundamental, propostos pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais, mostram que o aluno nesta fase precisa ser capaz de:

conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como
os aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra
qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças,
de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais.

Fazendo uma reflexão sobre o tema abordado acima, vê-se que a orientação nacional é
voltada para a valorização do individuo na sua pluralidade. Pode-se ver, neste sentido, a
língua como um patrimônio sociocultural brasileiro, na sua mais rica pluralidade. É dever do
profissional da educação reger-se por esta norma que repudia o preconceito e a discriminação.
Esse preconceito não trata apenas de quando se discrimina alguém pela sua fala “caipira”, por
exemplo, mas de todas as formas de reprimir a comunicação só porque ela é “diferente” e não
segue a norma padrão.

No caso do internetês, baseando-se nesse tópico, pode-se interpretar este fenômeno
linguístico como uma atitude de um grupo relevantemente grande que faz uso de um novo
jeito de se comunicar, querendo trazer para o mundo virtual a característica da fala em tempo
real. Isto constitui uma diferença cultural e ao mesmo tempo social que precisa ser respeitada.

Estas questões provocam divergências entre gramáticos e linguistas. Os primeiros
veem o ciberespaço como um ambiente que permite a deturpação da variedade padrão. O
segundo, por outro lado, vê o internetês com uma visão mais baseada em pressupostos
teóricos que instigam uma investigação mais profunda, avaliando não apenas a possível
influência na escrita formal, mas também analisando questões que envolvem os novos
gêneros textuais que emergem do meio eletrônico.

Costa (2006) fazendo uma reflexão sobre o tema defende esta prática caracterizando-a
como um retorno ao que ele denomina “sociedades orais”. Ele afirma que antes do advento da
escrita, o conhecimento e as características culturais de um povo eram transmitidos face a
face, em conversações orais, ou seja, as pessoas eram suportes textuais vivos, “se um velho
morresse, morreria uma biblioteca”. Para ele, ao longo do tempo, as sociedades usaram a
língua de formas diversas para produzir e construir o saber humano. Neste caso, o internetês
seria este reencontro com as sociedades orais levando em consideração as suas diferenças de
instrumentalização.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o aluno deve ser capaz de: “utilizar as
diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, plástica, corporal – como meio
para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções
culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de
comunicação”.

Portanto, é obvio que o ser humano é livre e tem direito de se comunicar com os
outros semelhantes, entendendo e sendo entendido pela comunidade da qual participa. Para

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3775



9

isso, é preciso que ele conheça, experimente e tire suas conclusões. A liberdade de expressão
deve ser exercida de acordo com os consensos relacionados à comunicação que cada
comunidade interativa decidiu utilizar.

Devemos enfatizar mais uma vez que esta liberdade de expressão deve ser delimitada
e especificada para cada ambiente e situação de comunicação obedecendo aos fatores
variacionista de registro de dialeto que atuam sobre ela. O que queremos dizer é que atitudes
de respeito com as variações devem acontecer na escola especialmente com o internetês. Vale
salientar que é dever da escola conscientizar que em várias ocasiões formais da sua vida social
o aluno terá necessidade de utilizar a variedade padrão e para isto, precisa conhecê-la e
praticá-la.

Saber usufruir da internet com responsabilidade é consequência de uma educação
comprometida com o indivíduo como um todo e isto exige de pais e professores um
compromisso ainda maior, visto que, ao se conectar com muita frequência, gastando tempo
excessivo em sites de relacionamento, jogos e outros entretenimentos virtuais, os jovens não
se prejudicarão apenas na aquisição da variedade padrão, mas acarretará num déficit maior de
aprendizagem, pois as propostas oferecidas neste campo podem torná-los desatentos e, o mais
grave, desinteressados pelos conteúdos ministrados na escola. Essas considerações sinalizam
que a escola também precisa estar atenta às mudanças que ocorrem na sociedade e,
principalmente, no uso da linguagem. Dessa forma, a instituição educacional precisa também
oferecer recursos atraentes a essa nova clientela, fruto da era tecnológica.

Para ser considerado um usuário maduro da língua portuguesa, tanto na fala como na
escrita, é preciso que o indivíduo saiba distinguir os ambientes de comunicação, sabendo
também aplicar a linguagem adequada exigida por tal ambiente.

4 Pressupostos metodológicos e análise dos dados

Como o objetivo dessa pesquisa é verificar a possível interferência da linguagem da
internet na produção textual escolar e como a escola, principalmente, os professores estão
conduzindo essa questão, realizamos uma pesquisa triangular de forma a fazer uma
investigação mais abrangente do fenômeno. Investigamos a produção textual dos alunos no
ambiente virtual e na escola e, além disso, entrevistamos os participantes diretamente
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem: professores e alunos. Nesta seção,
descreveremos a metodologia utilizada para coleta e análise dos dados e apresentaremos nossa
análise.

4. 1 Aspectos metodológicos

Utilizamos uma metodologia que enquadra-se em pressupostos tanto da pesquisa
qualitativa, quanto da quantitativa.  O universo desta pesquisa é formado por indivíduos que
estariam diretamente envolvidos no processo educacional, ou sej alunos do 6º (sexto) ao 9º
(nono) ano do Ensino Fundamental e do primeiro e segundo anos do Ensino Médio3 da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Padre Simão Fileto da cidade de Cubati-PB, e seus
respectivos professores. A tab. 1 abaixo apresenta a quantidade de indivíduos envolvidos na
pesquisa, distribuídos pelas duas classes analisadas.

Tabela 01: Demonstrativo da comunidade escolar analisada

3 As turmas analisadas compreendem aquelas que funcionam nos turnos manhã e tarde por ter maior número de
usuário da internet. O 3º ano do ensino médio funciona no turno da noite, portanto, não foi analisado.
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NUMERO DE
PROFESSORES DE

LÍNGUA
PORTUGUESA

NÚMERO DE ALUNOS POR TURMAS

6º 7º 8º 9º 1º 2º

07 139 128 78 69 29 20

Um dos instrumentos utilizados para esta pesquisa foram questionários aplicados aos
professores com o intuito de investigar e analisar o nível de conhecimento que tais indivíduos
têm acerca do fenômeno da internetês, como também sobre variação linguística e qual a sua
postura na sala de aula diante destas questões.

Com os alunos, foi realizada uma entrevista oral, gravada em vídeo, cujos trechos
julgados relevantes para a pesquisa foram transcritos e comentados ao longo da análise. Como
o foco da análise era centrado na produção dos alunos, portanto, para eles, as perguntas foram
elaboradas com o intuito de analisar a sua postura diante de suas produções, ou seja, observar
o nível de consciência de monitoramento que eles têm quando escrevem, se sabem distinguir
textos com mais ou menos grau de formalidade e qual a função de suas produções em cada
situação de comunicação.

Para a constituição do corpus de análise, coletamos textos produzidos pelos alunos
tanto na sala de aula como no site de relacionamento da internet conhecido como orkut, o que
permitiu a verificação de como os alunos produzem seus textos, quais os critérios para a
produção em cada ambiente e se, realmente, suas respostas condizem com sua prática de
produção.

Os gêneros solicitados foram relato de eventos e bilhete. Estes gêneros foram
escolhidos pelo fato de poderem oferecer dados suficientes para identificarmos qual a postura
dos alunos ao escreverem textos formais, no caso do relato de eventos, com destinatário,
estrutura e tema específico, e de textos informais, com tema e destinatário livres no sentido de
observar se estes seguem a escrita padrão ou se permitem transgredir as normas e trazem para
estes textos a linguagem que utilizam no ambiente virtual.

4.2 Análise dos dados

Como já foi mencionado, a Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Padre
Simão Fileto da cidade de Cubati-PB foi o campo escolhido para coletar os dados necessários
à constituição de um corpus consistente para comprovar o que afirmamos a partir das teorias
abordadas nas seções anteriores. Nesta parte, dividiremos a análise em dois blocos: no
primeiro, apresentaremos os aspectos relacionados aos alunos e o posicionamento dos
mesmos e dos professores sobre o uso da linguagem da internet e sua influência ou não na
escrita padrão; no segundo, teceremos considerações acerca do corpus coletados, ou seja,
recados do Orkut, relato de eventos e bilhete.

4.2.1 Posicionamento dos sujeitos envolvidos na pesquisa

Os alunos que participaram da pesquisa se encontram na faixa etária que varia entre 10
e 18 anos. Este período de idade é relevante para esta pesquisa, pois se trata das fases da vida
que perpassam a pré-adolescência, a adolescência e o início da juventude. Fases nas quais
estes indivíduos, nos tempos atuais, mais utilizam os meios eletrônicos para se comunicar.
São eles os maiores usuários dos sites de relacionamento, suporte textual do internetês.
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Para iniciar, precisávamos ter uma base a respeito da quantidade de alunos que
utilizava a internet, pois só poderíamos constatar a possível interferência do internetês na
linguagem escrita, fora do ambiente virtual, em alunos que realmente fazem uso deste meio
eletrônico de comunicação. Para isto, lançamos uma lista para nos informar sobre este
aspecto, os resultados encontram-se no Graf. 1 abaixo:

Gráfico 01: Demonstração da quantidade de usuários e não usuários da internet na Escola Padre Simão
Fileto

Estes resultados surpreenderam pelo fato de observarmos que, embora o computador
tenha se popularizado na última década, uma grande maioria das famílias da comunidade
analisada, ainda não o possui por fatores de ordem econômica que não aprofundaremos aqui,
porém merecem ser considerados pelo fato de não condizer com os discursos governamentais
que exalam o crescimento econômico e o início da igualdade social com condições de vida
satisfatória para todos.

Para dar continuidade, passamos a trabalhar apenas com os alunos que usam a internet.
Em primeiro lugar, realizamos uma entrevista gravada em vídeo com uma amostra destes
alunos compreendendo quatro alunos por turma de ensino. Trechos desta entrevista serão
intercalados durante esta análise para confirmar e confrontar dados a fim de tornar a nossa
conclusão mais clara.

Os primeiros trechos correspondem à descrição dada pelos próprios alunos a respeito
de como escrevem na internet:

Entrevistador: Com é que você escreve na internet?

Aluno A (9º ano): Assim . . . com gírias . . . também . . . abreviações . . .
Aluno B ( 7º ano): Digito . . . do jeito que escrevo no colégio. . . eu  . . . só abrevio você,
escrevo “vc” é . . .o porque também eu só coloco o “p” e o “q” .
Aluno C(7º ano): Tem os emóticos (emoctions) lá . . . eu uso . . .palavras mesmo . . .escrevo
umas palavras pela metade. Tem outras que é inteira  . . .
Aluno D (9º ano): Lá (na internet) eu escrevo com muitas letras repetitivas, sem acento  . . .
mais à vontade.

Abaixo outro trecho da entrevista que confirma a consciência de que os jovens têm de
pertencerem a uma comunidade virtual:
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Entrevistador: A pessoa que está se comunicando com você entende o que você escreve?
Porque?
Aluno A (6º ano): Entende. Porque tem o mesmo sentido . . .as palavras . . . só que . . . elas
(as palavras). . . estão erradas . . . mas entendem.
Aluno B (6ºano): Entende . . .porque ela também já . . . ela também já . .  a forma dela
escrever, também já é do mesmo jeito  . . . é . . .
Aluno C (9º ano): Entende . . . porque ela já sabe . . .
Aluno D (1º ano Ens. Médio): Entende . . . porque ela usa a mesma língua . . .

Como sabemos esta inovação acompanha o crescimento tecnológico e chega para ficar
com a acessibilidade à internet. O que nos assusta, como já falamos anteriormente, é que esta
linguagem torne-se um círculo vicioso, interferindo no uso da língua portuguesa em outros
ambientes formais de comunicação e, como os maiores usuários são os adolescentes e jovens
que serão os adultos de amanhã, teme-se que haja uma revolução na qual torne-se natural
transgredir regras gramaticais fora do ambiente virtual.

Ao serem questionados sobre o uso da linguagem da internet em textos escolares,
esses demonstraram ter consciência de que não é adequado este tipo de escrita nestes textos e
que, às vezes, pode acontecer por algum descuido na hora da produção, mas,
conscientemente, não realizariam. Vejamos o que disseram na entrevista alguns alunos
pertencentes às turmas acima mencionadas:

Entrevistador: Você já usou, nos textos da escola, a mesma linguagem que usa na internet
(com abreviações, excesso de pontuação, escassez de acento...)?

Aluno A (7º ano): Já ... isso acontece porque você se confunde...pensa que é a mesma coisa
de tá diminuindo é ... uma coisa ... que o professor entende. . .

Aluno B (8º ano): Não. Porque eu sei que tá errado. . .na escola tá errado fazer assim.

Aluno C (9º ano): Não. Porque aqui na sala de aula eu sou mais ligado no assunto . . .o que
eu tô fazendo na sala . . .

Aluno D (6º ano): Acho que não devo fazer isso . . .que isso só pode fazer na internet.

Passamos então a refletir sobre o que pensam os profissionais que trabalham com estes
alunos, os professores de Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, procuramos investigar junto
aos alunos, sobre que ação seus professores fazem ou não em relação ao fenômeno linguístico
do meio virtual.

Entrevistador: O professor de Português já deu alguma aula sobre a linguagem da internet, o
internetês?

Aluno A (6º ano): Já. . . que era errado. . .escrever com essas gírias . . . que é só lá . . .
Aluno B (7º ano): Já . . . falou assim . . .é mais . . . mais bom e mais ruim . . . porque a
pessoa entende diminuir . . .e tem gente que ainda não sabe essa nova versão aí . . . fica mais
difícil. O povo lê de um jeito e entende de outro  . . .
Aluno C(9º ano): Só uma vez que . . . eu coloquei . . . eu acho que vc . . . ou foi pq . . . não me
lembro . . . assim sem querer . . . ela disse que não pode ali . . . ai eu apaguei e ajeitei.
Aluno D(1º ano Ens. Médio): Não, nunca.
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Os professores também foram entrevistados e concordam que, ao ouvir as conversas
informais dos seus alunos em sala de aula, percebem o uso de vocabulário oriundo do
contexto tecnológico, mas não com muita frequência. São termos em forma de gírias que os
profissionais alegam fazer parte mesmo de uma linguagem comum, típica dos jovens atuais
que, inclusos no meio tecnológico, não podem fugir das famosas palavras: “adicionar’’,
“,deletar’’, “clicar’’, “net”, ”teclar”, entre outras.

Quando se fala em linguagem escrita, os professores afirmam que, quando os alunos
realizam produção de texto, há nestes textos, embora que esporadicamente, além de
abreviações como “pq”(porque ), “d+” (demais ), “qdo” (quando), “tb”(também), uma
linguagem não verbal para se referir a alguns sentimentos como amor, raiva, felicidade, etc.
Segundo o professor “B”, essas abreviações e símbolos são detectados principalmente nos
alunos que não têm o hábito de leitura. Já o professor “C” alega que observa poucos sinais,
pois antes de solicitar uma produção textual escrita, deixa bem claro o tipo de linguagem a ser
usada.

Ao serem perguntados sobre o que sabiam a respeito do internetês, os professores,
mostraram-se bem conhecedores do assunto. Segundo o professor “D”,

O internetês “é uma espécie de código linguístico utilizado pelos internautas, mais
comumente nos sites de relacionamentos. O mesmo se baseia na redução e abreviação de
palavras, além de alguns neologismos e estrangeirismos. Em síntese, esse código facilita a
comunicação pela simplificação proporcionada no ato da digitação.

O professor “C” afirma que

O internetês “é a linguagem utilizada na internet, ela é composta por abreviações e
linguagem não verbal, com a finalidade de otimizar o tempo, já que, na internet, a
velocidade das informações acontece de maneira automática.

Entre outras afirmações, os professores concordam que esta nova forma de se
comunicar é um fenômeno da linguagem atual e que nada mais é do que uma das diversas
variedades linguísticas, das quais o nosso idioma está repleto e que precisa ser encarada como
tal.

A propósito, os professores também não demonstraram falta de conhecimento quando
o tema do questionamento era Variação Linguística. Julgaram impossível não existir variação
em uma língua. Para o professor “B”

“o assunto é indispensável e não pode deixar de ser trabalhado, pois é através dele que
ensinamos ao nosso aluno que não existe erro na língua, mas existem formas de falar
diferente, acabando assim com toda forma de preconceito linguístico.”

O professor “C” acha que as variações devem ser respeitadas, no entanto, acha
complicado trabalhar norma culta considerando todas as variações, sobretudo, nas atividades
escritas.”

A partir destas afirmações, confirma-se que os professores da escola pesquisada
possuem consciência dos conceitos que regem as regras básicas da boa comunicação, com
base no entendimento das diversidades culturais dos alunos aos quais prestam atendimento.
Sabem que a língua pode variar e podem detectar as possíveis interferências do internetês na
língua padrão, podendo orientar pais e alunos para o uso adequado da língua, oral ou escrita,
para cada situação de comunicação.
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A partir deste ponto, verifica-se a postura dos professores diante do fenômeno da
internetês. Constatamos que estes procuram orientar os alunos no sentido de alertar e
conscientizar acerca da viabilidade de usar a língua de acordo com o contexto em que estão
inseridos, apontando para o uso adequado da linguagem em situações de interação,
diferenciando as situações que acontecem entre pessoas intimas, das situações formais com
objetivos explícitos e diretos. O professor “D” explica que a linguagem empregada deve se
adequar a cada campo distinto de contexto.

Apesar de toda essa consciência sobre variedade lingüística, há nos professores
também uma certa convicção do perigo que pode ser o internetês se os usuários da internet
tornam essa prática um ciclo vicioso. Sobretudo para os mais jovens, pelo fato de não
possuírem maturidade linguística para entender que a linguagem deve se adequar às diferentes
situações de comunicação e podem se prejudicar em sua aprendizagem.

O professor “C” afirma que:

A escola compete de maneira desigual com as novas mídias. Isso provoca nos alunos um
certo desinteresse pela sala de aula. Ao invés de ler um livro ou um texto didático, os alunos
preferem olhar o seu orkut na internet, e isso consequentemente, leva a uma diminuição do
ato de ler e escrever no papel.

Já o professor “D” diz que essa interferência só poderá ser considerada significativa se
o aluno não tiver familiaridade com a leitura de livros e textos escritos na norma padrão,
acompanhado de uma orientação por parte dos professores.

Sobre esse aspecto, cabe mais uma reflexão. Será que realmente o problema reside
apenas na falta de leitura? Podemos observar nas respostas dos alunos entrevistados que, fora
do ambiente virtual,  eles preferem ler a escrever. Agora, quando se trata de escrita, o seu
ambiente preferencial realmente é o meio virtual. Muitos dos alunos, quando perguntados
sobre o porquê desta preferência, disseram que é a facilidade dos instrumentos que os atraem.
Vejamos mais um trecho da entrevista que confirma o que estamos dizendo:

Entrevistador: Qual a diferença entre escrever na escola e escrever na internet?
Aluno A (6º ano): Sei lá . . . Sei que acho melhor na internet . . .aqui (na escola) não . . .

Aluno B ( 9º ano): Ah. . . por causa da facilidade.

Aluno C (6º ano): Gosto mais na internet . . . porque na mão demora mais . . .e na internet é
só digitando.

Aluno D ( 7º ano): Porque lá não precisa pegar no lápis . . .cansar a mão . . .só . . . (gesto de
teclar)

A partir destas constatações fica difícil para escola ser atraente apenas com lápis e
papel quando os alunos têm ao seu dispor uma tecnologia que oferece facilidade, rapidez e
diversão. E a preocupação dos professores se torna importante, pois os alunos entrevistados
responderam que passam muito tempo na internet, alguns chegaram a responder que já
ficaram sete horas diárias conectados.

Neste caso, como realmente não se pode competir com um meio que está se tornando
necessário para o ser humano,  será imprescindível, por parte do professor, o esclarecimento
acerca de variação linguística, para que assim o aluno possa entender que ele pode usar o
internetês sabendo que se trata de uma variedade, que pode ser utilizada no seu contexto
específico (textos informais da internet), não esquecendo de esclarecer sobre a necessidade
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que o aluno tem de adquirir a língua padrão e, acima de tudo, fazê-lo compreender que, na
condição de aluno de língua portuguesa, este deve saber distinguir o momento de utilizar o
internetês, a língua padrão, bem como outras formas de se comunicar.

2.2.2  Análise do corpus escrito

Para confirmar estas descrições linguísticas, pesquisamos um site de relacionamento
(Orkut) do qual os alunos desta escola participam para se comunicarem trocando mensagens.
Entre muitas mensagens, observadas e analisadas, algumas delas estão relacionadas na fig. 1
abaixo:

Fig. 01 – Recados coletados do Orkut

Oi amigaa como vc vai ? saudades de vc já kkkkkk
te adoro d++ xau bjs amigaa
ei vc vai para a rua hoje??

Sumidaaa que amo.. santista que amooo.. prima que amoo !!
Eitaa como amo essa manu ..

Invadindo Aki!

Tô aki simplismente pra tentar
descrever o q eu sinto por vc.

É simplismente inacreditavel, imcomparavel,
delicado e inesplicavel o amor imenso q tenho por vc !

Te amo desde sempre *-*, te amo mxm.
Que o nosso amor

não seja como a lua
que apesar de linda

muda de fase constantemente
mais que seja como o mar

que alêm de lindo
é infinito!

~~~~~~> Eu Te amoo! <~~~~~

Comprovamos então a existência do uso desta escrita pelos nossos alunos. Eles
realmente usam o novo jeito de fazer comunicação. Adequado ao seu suporte textual, o meio
eletrônico, esta linguagem apresenta inovações que, visivelmente, transgridem as regras de
uso da língua padrão. Neste ambiente virtual, vemos que os seus usuários fazem uso do novo
código naturalmente e sem nenhuma preocupação em cometer  “crimes” contra a norma
padrão.

Isto porque, como vimos nas seções anteriores, o meio virtual funciona também como
uma comunidade de fala na qual, só será membro efetivo aquele que aceitar e compreender o
código linguístico, sabendo interagir com outros membros utilizando o mesmo código.
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Para verificar se essa linguagem virtual está permeando os textos escolares, passamos
a analisar a escrita dos nossos alunos a partir da solicitação de produção de textos que
compreendiam dois gêneros: o bilhete, escrita informal que permitia aos alunos liberdade de
escolher o seu destinatário e, consequentemente, o conteúdo de sua mensagem. O outro, um
texto do tipo narrativo, através do gênero relato de eventos, com tema (a gincana)  e
destinatário específicos (professores). A escolha destes dois gêneros justifica-se pelo anseio
de observar a diferença de escrita formal e informal, verificando em qual delas poderá ou não
acontecer ocorrência de internetês. A tab. 2, abaixo, nos mostra a quantidade de textos
escritos pelos alunos internautas (doravante tratados por AI) por série, com a indicação de
quantos textos apresentavam  ocorrências do internetês e sua respectiva percentagem, que
poderá ser melhor observada no Graf. 2 que se segue.

Tabela 02: Ocorrências do internetês em produções textuais formais e informais

Gênero
textual

6º
Ano

7º Ano 8º
Ano

9º
Ano

1º Ano
Ens.Médio

2º Ano
Ens.Médio

Relato de
evento

02/35 00/29 01/15 00/38 00/12 00/19

Bilhete 15/35 08/29 06/15 08/38 06/12 04/19

Gráfico 02: Porcentagem das ocorrências do internetês nos gêneros bilhetes e relato de eventos
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Em primeiro lugar,  levemos em consideração os AIs que compreendem os três
primeiros anos da segunda fase do Ensino Fundamental (6º, 7º e 8º anos). Observamos que,
em menos de 10% das produções textuais destes alunos, houve ocorrências esporádicas do
internetês.

Antes de realizar estas produções, os alunos participaram de uma aula preparatória na
qual lhes foram apresentadas  as regras básicas para a produção desse gênero e sua
funcionalidade. O evento narrado foi uma  Gincana de Língua Portuguesa, ocorrida neste
mesmo ano na referida escola.

Podemos observar que, apesar de os alunos apresentarem ocorrências de ordem
morfológica e sintática que fogem à escrita padrão,  apresentam traços linguístico-textuais
desse gênero. Entre estes, a de usar os verbos no passado e de narrarem os fatos em sequência
temporal organizada. Estas características foram observadas na maioria dos textos analisados,
com exceção de algumas produções realizadas por um número ínfimo de alunos pertencentes
aos três primeiros anos da segunda fase do Ensino Fundamental. As marcas de internetês que
encontramos são mínimas, o que nos leva a concluir que os casos mencionados não são
cometidos intencionalmente como na linguagem da internet, mas são características comuns a
quem está aprendendo as regras gramaticais. Concluímos  também que os alunos de faixa
etária e escolaridade menor tendem a usar, ainda que esporadicamente, as marcas de
internetês em um texto formal, ao passo que os alunos de faixa etária maior e pertencentes ao
último ano da segunda fase do Ensino Fundamental (9º ano) e os do Ensino Médio não
reproduzem de forma nenhuma estas marcas nos referidos textos.
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Observamos também no gráfico que, nas produções dos alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental e dos dois primeiros anos do Ensino Médio, não há nenhum vestígio de
internetês nos textos. Podemos relacionar esse aspecto à idade destes alunos que compreende
uma fase de mais amadurecimento físico e intelectual, visto que estão entrando no início da
juventude, portanto  parecem demonstrar um pouco mais de consciência acerca da escrita
adequada a seus respectivos ambientes de realização.

Já com os bilhetes, a história é um tanto diferente. Percebemos que, quando se trata de
um texto mais informal, os alunos se sentem mais à vontade para usar a escrita de forma mais
livre e criativa. É aí então que aparece o internetês com mais frequência, como podemos
constatar nos exemplos abaixo:

Aluno 2 ( 8º ano)

Aluno 4  (7º ano)
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As produções demonstradas acima compreendem uma pequena representação de todos
os bilhetes que solicitamos e que analisamos. Podemos perceber, em no mínimo 50% dos
textos analisados, marcas do internetês como palavras abreviadas (bjss, vc), repetição de letras
(xeruuu, amuu) para demonstrar intensidade de sentimento, uso de palavra em inglês
completando a frase em português (Kiss, Kiss), etc.

Esta característica está presente na maioria dos bilhetes dos alunos de todas as turmas
e idades. Passamos então a identificar uma certa postura dos alunos em relação ao uso da
língua percebendo que estes, embora inconscientemente, ou seja, sem muita noção científica
do que seja, por exemplo, o conceito de Variação Linguística, identificam que a língua pode
assumir formas diferentes dependendo da situação onde é realizada. Para ambientes, textos e
interlocutores mais formais, uma escrita que procura seguir as normas da Gramática
Tradicional, ainda ovacionada socialmente. Para ambientes informais e interlocutores íntimos
e conhecidos, uma linguagem mais livre de tais normas.

Desta forma, aplica-se aqui a proposta de Marchuschi (2001) quando ele trata da
questão da fala e escrita vistas a partir de um continuum que  inicia com o informal e vai até o
nível mais formal. No  caso dos textos que analisamos (bilhete, recados do orkut e relato de
eventos), vemos que todos eles estão realizados a partir da escrita mas obedecem a este
continuum onde  a informalidade é característica dos primeiros textos indo até a formalidade
das redações.

Para finalizar vale salientar que os resultados analisados acima são fruto de uma
pequena amostra que traz a tona dados parciais de uma comunidade pequena. Entendemos
que esta pesquisa, para obter resultados mais gerais necessitaria ser ampliada. No entanto,
através dela, podemos chamar a atenção da escola  e dos professores para que repensem sua
prática, aplicando a ela novas formas de investigar e até mesmo de utilizar o universo digital
em sala de aula, especialmente na exploração de novos gêneros, principalmente os digitais.

5 Considerações finais

Ao finalizar esta pesquisa, traduzida apenas em uma pequena amostra do que pode ser
um grande estudo nesta área da linguagem e tecnologia, concluímos que não há motivo para
desespero quando se pensa o internetês como uma ameaça ao uso adequado da variedade
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padrão. Podemos observar que os jovens, pertencentes ao corpus analisado, ainda que leigos
teoricamente quanto à questão da variação linguística, percebem efetivamente que o internetês
é um jeito novo de se comunicar, mas em locais bem delimitados: no ambiente virtual e nas
situações informais onde não se exige tanta diplomacia para se escrever.

Percebemos também que os professores da escola em análise parecem ter consciência
a respeito de variação linguística e não veem o internetês com essa visão aterradora fazendo
dele um suposto assassino da língua portuguesa. Eles concebem o novo jeito de escrever
como algo  também novo que acompanha a evolução tecnológica.

Vemos através do nosso estudo teórico que para manipular a língua é preciso, antes de
mais nada, conhecê-la a fundo, inclusive conceber esta sua característica heterogênea. Temos
então que assumir um compromisso diante da nossa prática enquanto professores de língua
portuguesa: o de respeitar as mais diversas manifestações linguísticas que nossos alunos
trazem de sua vivência e, ao mesmo tempo, dar-lhes condições de conhecer a variedade
padrão  a qual, concordamos, que o aluno enquanto cidadão participativo na sociedade,
necessitará nas mais diversas ocasiões formais com as quais irá se deparar.

O grande desafio que se nos apresenta, principalmente em uma escola pública, é como
faremos para que os nossos alunos adquiram também o gosto pela leitura e escrita fora do
ambiente virtual, visto que suas respostas foram tão negativas em relação a estas práticas tão
necessárias aos seu crescimento social.

Precisamos dar um jeito de unir metodologia humana e tecnologia valorizando ambas
em prol de uma educação que acompanha a evolução do seu tempo e sabe oferecer para os
seus jovens instrumentos eficazes para sua efetiva aprendizagem.
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