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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho trata das reflexões obtidas sobre a Influência dos Internetês na 
Escrita dos Alunos do Ensino Médio de uma escola pública. O tema escolhido é 
polêmico, porém necessário de uma investigação profunda, pois a linguagem 
utilizada na internet se faz presente em todos os momentos de quase toda a 
juventude, vem conquistando espaços em todos os lugares; em todas as classes 
sociais, e adentrando as escolas ao ponto de ser visto de forma natural por algumas 
pessoas do cotidiano da educação atual. e a influencia desta na escrita escolar pode 
prejudicar a linguagem escrita formal culta. A pesquisa trouxe como objetivo 
compreender como a linguagem usada por nossos alunos em redes sociais interfere 
na escrita formal. E contou com uma metodologia de pesquisa de campo de 
natureza exploratória e cunho quantitativo, seguida de uma pesquisa bibliográfica 
que é o fundamento de qualquer trabalho científico. Considerando os estudos 
teóricos que foram realizados, relacionando as experiências vivenciadas na prática 
de estágio e ao resultado das entrevistas concretizadas, culminou em um resultado 
satisfatório que correspondeu aos objetivos propostos. 
 

Palavras Chave: Internetês. Escrita formal. Adeptos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

El presente trabajo trata de las reflexiones obtenidas sobre la Influencia de los 
Internet en la Escritura de los Alumnos de la Enseñanza Media de una escuela 
pública. El tema elegido es polémico, pero necesario de una investigación profunda, 
pues el lenguaje utilizado en Internet se hace presente en todos los momentos de 
casi toda la juventud, viene conquistando espacios en todas partes; en todas las 
clases sociales, y adentrando a las escuelas al punto de ser visto de forma natural 
por algunas personas del cotidiano de la educación actual. y la influencia de ésta en 
la escritura escolar puede perjudicar el lenguaje escrito formal culta. La investigación 
trajo como objetivo comprender cómo el lenguaje usado por nuestros alumnos en 
redes sociales interfiere en la escritura formal. Y contó con una metodología de 
investigación de campo de naturaleza exploratoria y cuño cuantitativo, seguida de 
una investigación bibliográfica que es el fundamento de cualquier trabajo científico. 
Considerando los estudios teóricos que se realizaron, relacionando las experiencias 
vivenciadas en la práctica de prácticas y el resultado de las entrevistas 
concretizadas, culminó en un resultado satisfactorio que correspondió a los objetivos 
propuestos. 
 

Palabras clave: Internet. Escritura formal. Adecuados. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O internetês vem adquirindo cada dia mais adeptos, e conquistando espaços 

em todos os lugares; em todas as classes sociais, e adentrando as escolas ao ponto 

de ser visto de forma natural por algumas pessoas do cotidiano da educação atual.  

 Sabe-se que a sociedade atual se destaca pela velocidade como as 

informações circulam pelas redes de comunicações, ou seja, as pessoas interagem 

mediadas pela tecnologia. Nessa interação as pessoas se constituem e configuram 

diálogos com seus interlocutores. 

 No campo da linguagem e educação de forma especial, são necessárias 

investigações que descrevam, analisem e interprete o quanto tais tecnologias estão 

repercutindo no processo de aprendizagem dos alunos. Pois o uso da comunicação 

através da Internet acabou por desenvolver a necessidade de uma linguagem 

própria, que satisfizesse o universo cibernético. A rapidez do que se quer dizer, 

assim como, o fato de se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, 

possibilitou a criação de uma linguagem especifica que favorecesse as relações. 

 Muitos veem essa linguagem ampla utilizada pelos usuários na Internet, como 

uma das formas de comunicação existentes e que deve ser reconhecida como tal. 

Outros consideram tal linguagem um fator de empobrecimento da gramática e da 

forma de comunicação. 

  Por esta razão o presente trabalho traz como temática a Influência dos 

Internetês na Escrita dos Alunos do Ensino Médio de uma escola Pública, porque 

não pode se negar que há nesta linguagem internetês uma enorme criatividade, pois 

os usuários de redes sociais utilizam a mesma de forma mista para se comunicarem 

e das mais diferentes formas, são letras, fontes, cores, tamanho das letras, 

símbolos, rostos, animações, conjunto de símbolos, todos com o mesmo objetivo: 

fazer a comunicação de forma rápida e eficiente, pois os seres humanos optam por 

ações mais simples, sem pensar muito nas consequências delas. 

 Tomando como base as considerações expostas, formulou-se o seguinte 

problema da pesquisa: de que maneira pode se trabalhar para que adolescentes não 

utilizem a linguagem da internet no âmbito escolar? Diante disso as hipóteses desta 

pesquisa são: Acredita-se que os alunos saibam separar a escrita virtual da forma 
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de escrever em sala de aula. Que a pressa do cotidiano jamais fará com que as 

duas linguagens se misture. E ainda que a linguagem virtual internetês não venha 

influenciar na sala de aula. Para isso se faz necessário que os educadores enquanto 

guia linguístico traga a orientação de separação da linguagem cibernética da 

linguagem culta. 

  Diante do exposto buscou-se como objetivo geral compreender como a 

linguagem usada por nossos alunos em redes sociais interferem na escrita formal. e 

Para atingir o objetivo geral, decorreram como necessários os seguintes objetivos 

específicos:  

 Descobrir através deste estudo a influencia da internet na escrita;  

 Identificar os termos escritos em redes sociais na linguagem formal do aluno; 

 Analisar o grau de dificuldade encontrada pelos professores em conviver com 

o internetês em sala de aula. 

Diante do exposto sentiu-se necessidade de se justificar este tema que se 

torna relevante pelo fato dos jovens desta nova geração, utilizarem uma linguagem 

diferente para se comunicarem, seja pela pressa na comunicação ou pelo simples 

fato de se sentirem iterados com a modernidade. 

 Durante a minha vivência de estágio, observei que nas últimas décadas o 

cenário educativo vem mudando, seguindo a trajetória da mudança da sociedade 

industrial para a sociedade da informação ou sociedade do conhecimento, também 

denominada de sociedade em rede e neste cenário a escola acaba refletindo as 

mudanças ocorridas na sociedade em que ela está inserida. 

 No entanto, percebeu-se que com o avanço da tecnologia que adentra os 

lares e as escolas, principalmente por telemóvel vieram novas palavras e 

expressões, muitas sem um significado apropriado. Com isso é certo observar o  

descaso com as normas gramaticais da língua portuguesa, interferindo no processo 

de aprendizagem do dia-a-dia perante a forma culta do português. São vários erros, 

com: troca de letras, abreviatura de palavras desnecessariamente, troca de 

pontuação, entre muitos outros. E assim sentiu-se a necessidade de se pesquisar 

até que ponto a influencia dessa linguagem denominada de internetês pode interferir 

na forma de expressão escrita dos alunos jovens da nossa atualidade, buscando em 

estudos de outros pesquisadores e estudiosos da temática. 
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2  A INFLUÊNCIA  DO INTERNETÊS NA ESCOLA 

 

Para iniciar esta explanação sobre como o Internetês influencia na 

aprendizagem escolar, Primeiramente se faz necessário a definição de escola e 

aprendizagem. 

Considera-se escola como a instituição formal na qual se realizam ações 

sistemáticas de ensino por parte dos professores e seus gestores que visam à 

aprendizagem dos alunos nela matriculados. Segundo Canário (2005, p. 45), “não se 

trata apenas de um serviço especializado prestado pelo órgão publico competente 

ou pela iniciativa privada a um ser em formação”. Antes, escola deve ser percebida 

como um investimento intelectual na construção sociocultural de pessoas a fim de 

torná-las sujeitos de sua própria história.  

A função maior de todo estabelecimento formal de ensino é propiciar 

condições adequadas para que o aprendiz se aproprie de saberes técnicos, éticos e 

estéticos. Saberes tais relativos à convivência respeitosa e harmônica com outros 

aprendizes, desenvolvendo habilidades necessárias para realizar um fazer individual 

ou coletivo com qualidade e beleza. (XAVIER 2011) 

Essa concepção de escola leva em conta a atenção que tal instituição deve 

declinar para inserção cada vez mais ampla de aparatos tecnológicos em seu  

cotidiano, haja vista serem tais equipamentos instrumentos fundamentais para o 

bom funcionamento de qualquer organização atualizada com seu tempo. 

A escola não deve esquecer que precisa se atualizar constantemente, pois 

concorre de certa forma, com outras instituições sociais, como a mídia e a indústria 

do entretenimento, para a conquista da atenção dos sujeitos, principalmente 

crianças e adolescentes ainda em fase de formação.  (FRANCO 2011) 

No que concerne ao conceito de aprendizagem, entende-se que trata de um 

movimento essencial contínuo e ininterrupto do ser humano racional que acontece 

até os últimos momentos de sua vida. Implica acesso, compreensão e absorção de 

um fazer e/ou de um pensar por meio de um esforço da vontade do sujeito que 

aprende estimulado por outros sujeitos mais experientes e pelo ambiente em que 

ambos estejam inseridos. Segundo Xavier (2011,p.5) “Ao aprendiz, resta-lhe desejar 

o saber e se disponibilizar emocional, intelectual e fisicamente para permitir que 

esse fenômeno aconteça”. De forma certa e intelectual para uma linguagem formal 

sem prejudicar o português correto. 
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Segundo Vygotsky (1993, p.54),”a aprendizagem é processada na mente por 

meio da linguagem. Sendo o pensamento verbal o motor do ato de aprender, a 

linguagem coordena todo o processo de aquisição de novos conhecimentos.” Ainda 

segundo o autor, “todo conhecimento passa necessariamente pelo pensamento e 

este sendo governado pela linguagem, condensa-se e se expressa 

linguisticamente.”  

Logo, a aprendizagem passa necessariamente pela linguagem é ela que, de 

forma centrífuga, distribui esses saberes sintetizados estabelecendo diálogos com 

outros saberes dentro de um processo de descoberta e amadurecimento no interior 

do aprendiz. Pois o ensino tradicional onde professor e aluno ensinam e aprendem 

consecutivamente ativos e passionalmente sempre predominou como processo de 

aquisição de conhecimentos. (FEY 2011 ) 

No entanto, sabe-se que a sociedade humana se forma para uma 

comunicabilidade primeiramente com a ajuda do discurso oral e somente mais tarde 

torna - se letrada, mas não em sua totalidade, e esse processo se ver na sociedade 

atual principalmente entre os jovens com o uso do Internetês. (FRANCO 2011) 

Acredita-se que a maior compreensão sobre os processos do Internetês seja 

importante para o ensino da escrita formal. (KOMESU e TENANI 2015) haja vista 

que são inúmeras as ofertas de informação, comunicação, aprendizagem, e 

entretenimento. 

 No entanto, depois da chegada das tecnologias digitais, principalmente com 

a popularização do celular conectado à Internet, ou seja, na chamada sociedade da 

informação, em um tempo em que a comunicação mediada por computador e as 

questões de linguagem assumem um papel fundamental na vida pós-moderna, isso 

proporcionou, uma grande mudança no suporte de leitura e escrita. 

Com isso, Após a  utilização desenfreada das tecnologias digitais, a obstrução 

desse processo no cenário educativo vem mudando, seguindo a trajetória da 

mudança da sociedade industrial para a sociedade da informação.  

Certamente essas tecnologias têm influenciado comportamentos e estimulado 

atividades intelectuais voltadas à nova realidade cultural e sócia- técnica, hoje 

bastante marcadas pela utilização das ferramentas digitais, e essas modificações, 

acrescidas da necessidade de expressão, no mais curto espaço de tempo possível, 

em ambientes síncronos com vários interlocutores seguido do desejo de, por meio 

de símbolos, emoticons e sinais gráficos, facilitar a interação e criar vínculos afetivos 
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entre os participantes, contribuíram para a ocorrência da chamada lei do Minimax 

(mínimo esforço para o máximo de expressão), sempre em conexão via internet. 

 

 

2.1 Breve Histórico sobre Internet 

 

A Rede Mundial de Computadores, mais conhecida como Internet, é o 

“grande” feito deste universo tecnológico, de que tanto falamos e em que vivemos 

atualmente. Para Franco (2011, p. 02): “A internet é um sistema de rede que 

transmite informações de um ponto a outro, através da divisão das informações a 

serem transmitidas em pequenos pacotes que são enviados pela rede”. 

A Internet chegou ao Brasil em 1995, aproximadamente (CAMPOS, 2000). 

Desde então, com o aumento do acesso aos microcomputadores nas residências, a 

rede começou a se espalhar e, hoje, já envolve certamente alguns milhões de 

usuários. 

 É por intermédio da Internet que podem ser obtidas as mais diversas 

informações, pelo sistema World Wide Web. São milhões de sites e homepages que 

trazem informações sobre os mais variados assuntos, entre outros usos, e é também 

por meio da Internet que podem ser realizados os chats. Conforme Campos 

(2000,p.12), 

chat vem do inglês e significa bate papo, conversar, fofocar. Um chat, em 
jargão internauta, significa um lugar virtual em que diversas pessoas podem 
se encontrar on-line, para conversar sobre os mais variados temas. A 
conversa acontece praticamente em tempo real, ou seja: alguém digita uma 
mensagem e a envia por meio do computador. Em uma sequência imediata, 
outra pessoa recebe a mensagem do "outro lado" podendo ler e responder a 
mensagem, dentro da mesma continuidade. 

 

Assim, ao analisar o papel da internet na troca de informações nos dias atuais 

e, principalmente, o comportamento do jovem nesse contexto se vê como a 

tecnologia influenciou a mudança de rotina de pessoas das mais variadas classes 

sociais. Em 2014, 54,4% da população brasileira acima de nove anos tiveram 

acesso a Internet e .77,9% dos brasileiros acima de 12 anos acessaram a Internet 

através de um aparelho smartphone.(  IBGE 2014 ) A internet vem sendo utilizada 

cada vez mais pelas pessoas. Boa parte dos jovens possuem acesso a ela, confirma 

Gasperetti (2011, p.2 ) “a Internet é a aldeia global. Tudo está disponível em tempo 

real” 
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Portanto, nos dias atuais, é impossível pensar no mundo sem a Internet. Ela 

tomou parte dos lares de pessoas do mundo todo. Estar conectado a rede mundial 

passou a ser uma necessidade de extrema importância. A Internet também está 

presente nas escolas, faculdades, empresas e diversos locais, possibilitando acesso 

às informações e notícias do mundo em apenas um click. 

 

2.2 Significado de Internetês? 

 

Quem gosta da internet e a utiliza com certa frequência já deve ter observado 

uma “novidade linguística” bem marcante, que vem provocando boas discussões. 

Para compreender este fenômeno do Internetês, é preciso, segundo Costa e 

Freitas e Costa (2006, p. 12), “entender a presença entre nós desta nova tecnologia, 

a Internet. É preciso pensá-la numa perspectiva histórica, analisando o surgimento 

da escrita com o surgimento da informática.” Outro parâmetro importante, para a 

concepção do Internetês, é a relação com a linguagem oral, pois a maioria das 

características do pensamento e da expressão fundadas no oral é relacionada com a 

interiorização do som ( FREITAS e  COSTA 2006) Segundo  Crystal (2005,p. 35).  

 
 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 pelas camadas mais populares .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,p. 103): 
 

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 linguísticas empregadas no meio virtual 

 

 
O internetês é a linguagem usada nas redes sociais, visando facilitar o 

entendimento e rapidez da conversa. ( NEVES 2017) Se ele é ou não  um gênero 
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textual, não é uma preocupação presente nos diálogos travados nas salas de bate-

papo, no Face book, no Skype ou em quaisquer outras redes sociais. Para 

Marconato (2012, p.56) “o internetês é uma forma de expressão grafo linguística que 

explodiu principalmente entre adolescentes que passam horas navegando na face 

book, em chats, blogs e comunicadores instantâneos em busca de interação." Vários 

estudos vêm sendo feitos com a intenção de esclarecer esse ponto. Mas até o 

momento as opiniões ainda não apontam uma conclusão. Para Papert ( 1994, p.12) 

 

O Internetês é uma nova forma de linguagem e de comunicação, um novo 
código: a linguagem digital. Sua história é como a história das demais 
formas de comunicação que surgiram anteriormente e para as quais os 
seres humanos mostraram resistência. 

 

Há milhões de jovens que diariamente acessam a internet e fazem uso de 

uma linguagem que, a cada dia, se torna mais usual entre mensagens de celulares, 

sites de relacionamentos, bate papos, e-mails, jogos on-line, etc. para Wikipédia 

(2017, p. 21) 

Vê-se o Internetês como um neologismo (de: Internet + sufixo ês) que 
designa a linguagem utilizada no meio virtual, em que “as palavras foram 
abreviadas até o ponto de se transformarem em uma única expressão, duas 
ou no máximo cinco letras”, onde há “um desmoronamento da pontuação e 
da acentuação”, pelo uso da fonética em detrimento da etimologia, com uso 
restrito de caracteres e desrespeito às normas gramaticais. 

 

Já Brito ( 2015, p. 23) diz o seguinte: 

 

Eu não classifico a escrita utilizada na Internet como um neologismo, pois, 
para que fosse considerada assim, teríamos de ter um dos seguintes 
processos de formação: a possibilidade de combinar de maneira inovadora 
os morfemas (radicais, prefixos e sufixos) preexistentes ou a atribuição de 
novos sentidos a palavras já existentes na nossa língua. Na escrita em 
ambientes como MSN, blogs, flogs, ICQ e e-mail, percebemos muito mais o 
uso de abreviações que neologismos. E a maior quantidade delas pode 
estar ocorrendo por causa da “transmutação” do diálogo cotidiano para a 
esfera eletrônica. Não podemos esquecer que a essa escrita o produtor alia 
muitos caracteres alfanuméricos e recursos semióticos não verbais 
(imagens, emoticons, etc.) 

 

No entanto, na linguagem internetês há uma enorme criatividade, pois os 

usuários de redes sociais utilizam da linguagem mista para se comunicarem e das 

mais diferentes formas, são: letras, fontes, cores, tamanho das letras, símbolos, 

rostos, animações, conjunto de símbolos, todos com o mesmo objetivo: fazer a 

comunicação de forma rápida e eficiente, pois os seres humanos optam por ações 
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mais simples, sem pensar muito nas consequências delas, Vejamos alguns 

exemplos da linguagem usada na/da internet. 

 

Quadro -1 emoticons 

Expressão Significado 

� (-: � =): o) 
 

Sorriso 

(:- (:- c:-<<<<:- ((((:- t:-/ 
 

Triste ou indiferente 

😐:- I 

 

Sem expressão ou entediado 

:- X 
 

Surpreso ou de boca fechada 

:- O:- @ 
 

Gritando 

;-> 😉 😉 ‘-) Piscando o olho 

[8-] 😎 B-) De óculos 

Fonte; Freitas (2008,p. 23) 

 

Isso explica que algumas tarefas comunicativas são mais fáceis de serem 

realizadas do que outras, e no internetês usar emoticons é muito simples. É só 

escolher entre os vários existentes aquele que melhor exprime o que estamos 

sentindo ou querendo dizer, então clica-se nele e aperta a tecla enter. Pronto! Não 

precisamos dizer mais nada, muito menos escrever, porque por si só o emoticons já 

diz tudo. 

Quadro 2 – Acrônimos 

Expressão Significado 

Rsrsrs Riso 

Kkkkkkkkkk Gargalhada 

Hmmm ou huuum Pensando ou assimilando 

Já volto Volto logo 

Asap Assim que possível 

Fonte; Freitas ( 2008, p. 23) 

 

Dessa forma, espera-se que com certeza o receptor irá decodificar a 

mensagem da forma como deseja que o fizesse. 
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Quadro 3 – Abreviações 
 

Expressão Significado 

blz Beleza 

se C 

q Que 

Qd ou qdo Quando 

tb, tbm ou tbém Também 

td Tudo 

vc Você 

bjos, Beijos 

kd Cadê 

Mto, Muito 

Ql Qual 
Fonte Freitas ( 2008, p. 23) 

 

Seguindo a regra, parece haver certa tendência em reduzir as palavras 

mediante a todos os pontos já colocados, seria muito ilógico se esse caso não se 

estendesse as redes sociais, pois elas pedem escritas sucintas e com abreviações, 

assim há economia de tempo na digitação das palavras, consegue-se prender a 

atenção do receptor, continua mantendo vínculo afetivo e agrada o destinatário . 

No entanto, alguns profissionais criticam duramente as abreviações, 

enfatizando que as mesmas prejudicam as formas cultas da língua, além de 

caracterizar os adeptos da linguagem como vândalos gramaticais, Marcuschi (2006, 

p.62) afirma que.  

Tanto na produção oral como na escrita o sistema linguístico é o mesmo 
para a construção das frases, mas as regras de sua efetivação, bem como 
os meios empregados são diversos e específicos, o que acaba por 
evidenciar produtos linguísticos diferenciados. 

 

 Ainda segundo Marcuschi (2007, p.17), “as limitações e os alcances de cada 

uma estão dados pelo potencial do meio básico de sua realização: som de um lado e 

grafia de outro, embora elas não se limitem a som e grafia”, porque muitos outros 

elementos, como os vistos anteriormente, nelas estão inseridos ampliando as suas 

semioses. 
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 Desse modo, a fala e a escrita devem ser analisadas na perspectiva do uso, 

não mais do sistema, pois algumas práticas sociais são predominantemente mais 

orais que outras, as quais, por sua vez, são mais escritas. 

Quadro 4 – Ortografia particular 

Expressão Significado 

Axar Eh 

Entaum Então 

Koloqei Coloquei 

Miguxo Amigo 

Naum Não 

Ql Qual 

v’6s ou vcs Vocês 

soh Só 

Fonte: Moretto ( 2013, p.15) 

 

Assim, é comprovado que crianças e adolescentes que cresceram se 

comunicando na internet, nas salas de bate papo, enviando e recebendo mensagens 

de celular, apresentam uma escrita mais desenvolta e rica em detalhes. pois o 

exercício da escrita leva o sujeito a desenvolver melhor suas habilidades 

ortográficas, gramaticais e criativas. 

Por esta razão, pais, professores e educadores têm discutido sobre os 

possíveis prejuízos que o uso fora do contexto gramatical e a utilização do 

“internetês” como é conhecido pode acarretar, pois o costume e outro  aprendizado  

provindo da internet é uma nova realidade dentro do dia a dia. 

  

2.3 O Internetês na Escola/sala de aula 

 

A internet vem sendo usada cada vez mais nas escolas, como uma 

ferramenta pedagógica e que traz maior número de informações aos alunos e de 

maneira mais rápida do que se fossem pesquisadas em livros, mas esse uso 

constante e de forma desordenada e descontrolada pode estar causando vícios na 

escrita dos alunos, que em bate-papos tendem a abreviar as palavras, muitas vezes 
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de maneira incorreta, causando uma confusão na memória na hora de transcrever 

para o papel o que estão pensando. (PENIDO 2013) 

A invasão do internetês, como é chamada tal linguagem, especialmente entre 

os jovens em fase escolar, tem preocupado pais e professores, receosos quanto a 

influencia desta modalidade no ensino/ aprendizado da norma padrão da língua 

portuguesa. 

O Internetês é um assunto recente e polêmico do qual há muito a se explorar. 

Segundo Hansem (2006, p. 14), “devemos seguir o exemplo, de alguns professores 

de língua portuguesa que já tiveram a iniciativa de promover, em sala de aula, 

atividades sobre o Internetês.” Não se trata de rejeitar, diminuindo-lhe a importância 

ou de elevá-lo aos céus, atribuindo-lhe poderes de revolucionar ou mesmo ameaçar 

a língua portuguesa. Essas experiências em sala de aula têm a qualidade de 

reconhecer o fenômeno e explorá-lo, mostrando sua dimensão real. 

 Questões desta natureza exigem a reflexão do papel da escola neste 

momento histórico onde a tecnologia não pode constituir-se em mero instrumento de 

uma educação arcaica. Vale lembrar que essas propostas exigem a contribuição dos 

agentes principais: os professores. Estes necessitam de formação para enfrentar os 

novos desafios e são essenciais para estabelecer a crítica das informações dentro e 

fora da escola. Diferentemente de décadas anteriores onde o professor era visto 

como transmissor de conhecimentos, hoje deve atuar como mediador participativo. 

Os desafios que essa nova linguagem usada na rede - o internetês  impõem 

nas escolas é grande. Garantir que os alunos consigam estabelecer as diferenças 

entre a linguagem virtual e a acadêmica é algo que requer uma nova postura 

docente. (FREITAS e COSTA 2006) Haja vista que a internet possui uma forma 

própria de linguagem que aos poucos vem influenciando a escrita dos jovens de 

hoje, apesar da maioria ter conhecimento da nossa língua padrão. É necessário que 

o aluno saiba discernir quando utilizar essa nova linguagem, separando o ambiente 

virtual do ambiente escolar. 

Quando uma língua se espalha, ela muda, o fato é que partes do mundo 

virtual diferem umas das outras, significando que os falantes têm inúmeras 

oportunidades de adaptar a língua, para satisfazer suas necessidades de 

comunicação e adquirir novas identidades. A parte principal da adaptação será no 
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vocabulário – não apenas novas palavras, mas novos significados para as palavras, 

e novas expressões idiomáticas.  (Crystal, 2005, p.36) 

Nas salas de aula, o desafio continua lançado. Como o professor deve agir 

diante de uma produção de textos onde os alunos escrevam com as abreviações 

das redes sociais? A orientação para a norma culta da língua portuguesa é uma 

obrigação de todos os regentes. O aluno possui o direito de saber como é a escrita 

culta, mas também tem a liberdade de se expressar de forma confortável e segura. 

(BRITO, 2010) 

Nas escolas, a escrita abreviada e em códigos, a que denominamos como 

internetês, não é mais considerada um problema. Isso porque as formas gramaticais 

e cultas da língua não são deixadas de lado. Os professores têm programas a serem 

cumpridos e exigem dos alunos os conhecimentos necessários sejam durante as 

aulas, durante as provas ou nas redações. Além disso, o papel social da escola é o 

de formar sujeitos capazes de se integrar ao mundo, mesmo que cibernético.  

No entanto, mesmo sendo numa linguagem sem regras, crianças e jovens 

apresentam maior criatividade ao produzirem um texto. Nas provas escolares, as 

respostas dos alunos têm ficado mais curtas e objetivas, escritas com informalidade, 

porém os estudantes, afirmam que não veem o uso do internetês como um 

problema, alegando que essa linguagem é utilizada para agilizar a comunicação, 

mas que sabem distinguir que para cada local existe uma forma adequada de se 

comunicar. ( BARROS, 2011) 

A argumentação acima deixa uma dúvida, pois o uso do internetês e o 

exagero do gerúndio no dia-a-dia de alunos preocupam os professores de Língua 

Portuguesa, que se perguntam se os jovens sabem mesmo distinguir o momento de 

usar a norma padrão da língua, porque na verdade, o que há aí, não é o uso 

indevido, é uma extensão do uso comum que é inadequada e, além disso, mais 

difícil do que a forma adequada. 

Nesse contexto, o que mais se constata nas escritas dos jovens na hora de 

escrever um texto, na sala de aula, são abreviações com significados totalmente 

diferenciadas da linguagem culta da língua portuguesa. Segundo Tajra (2002,p. 43) 

“a internet tem proporcionado uma criação de uma série de signos para o processo 

de comunicação” como visto no quadro 5. 
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Quadro 5 - Signos da comunicação 

 

Alguém quer tc? (alguém quer teclar?) 

 

 

continuar assim...) 

 

Brigadim! (obrigado) 

 

 

.. Smackssssssssssssssss (beijos) 

.. Eu tô feliz (eu não) 

 

 

Akele cansaço gostosinho de praia.... Akelamolezinha.... 

           Oi miga!!!!!!!!!!!Tdblzinha? (oi amiga, tudo belezinha”?)” 

 

Fonte: Tajra (2002, p.43) 

Existem algumas polêmicas entre os docentes de Língua Portuguesa, os 

quais se questionam se o linguajar tipicamente virtual não estaria transgredindo a 

norma culta de nossa língua e prestes a invadir o mundo real e, ainda, se as 

crianças e adolescentes frequentadores das “salas” de “bate-papo” poderiam estar 

aprendendo a escrever errado, em virtude da forma de escrever na Internet. 

(KOMESU e TENANI ,2015) 

As escolas precisam aprender a conviver com essa realidade. É óbvio que, 

nas avaliações e nas aulas, sempre haverá a exigência do aprendizado da língua 

culta, principalmente na forma escrita, pois os educandos devem distinguir que a 

linguagem usada na escola é diferente da internet. 

Os educandos devem saber que cada variante linguística e de comunicação 

tem seu espaço para se manifestar e que a escrita na escola não é da mesma forma 

de quando estão com os amigos em rede virtual. Segundo Batista ( 2010, p, 11) “as 

principais proximidades do internetês nos textos falados e escritos são informalidade 

e respostas curtas.” A autora ressalta  ainda “que não há motivos para preocupação, 
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desde que a escola norteie o aluno em relação aos usos adequados das diferentes 

linguagens e que a sociedade aceite que o computador faz parte da vida dos jovens” 

Com a influência deste tipo de linguagem inadequada, os alunos muitas 

vezes, acabam utilizando a mesma em lugares inadequados, como muitas vezes em 

redações e atividades, comprometendo o aprendizado escolar. Segundo Barros 

(2011 p, 45) a língua portuguesa segue um padrão culto e a linguagem utilizada na 

internet foge destes padrões cujas  consequências, é que muitas vezes o estudante 

leva está linguagem para o universo escolar, chegando ao ponto de utilizá-la em 

momentos que exija a norma padrão. Mendes ( 2013 p, 13) relata: " 

 

Como professora de Língua Portuguesa, percebo o quanto é comum em 
textos escolares o uso de abreviações como vc (você), hj (hoje), bjs (beijos)  
tb (também), entre outros. Os alunos justificam que usam o internetês de 
forma inconsciente e automática. Por isso, cabe à escola alertar os alunos 
sobre o vício que pode causar o uso constante desse tipo de linguagem e 
reforçar que a atitude ideal para evitar essa situação é usar frequentemente 
a variante padrão da língua, já que essa sempre será bem aceita."  

 

A professora de linguística Coudry, ( 2005, p.25) relata 

 

A linguagem da internet ameaça bastante a língua portuguesa, porém não 
irá destruí-la. O famoso “internetês” é sim um modo de escrita viciante, mas, 
alunos, profissionais e até mesmo professores, que ás vezes se entrega a 
esta linguagem informal acabam deixando o internetês de lado quando se 
trata de coisa séria, muitos especialistas acreditam que a “galera” consegue 
deixar o "internetês" só no mundo virtual. Eles sabem que essa linguagem 
econômica só é adequada para os ambientes digitais, 

 

 

 Nesse contexto, percebe-se que há divergências entre os autores quanto a 

influencia do internetês  na escola,  Silva,( 2002 p. 45) defende que o internetês não 

produzirá uma interferência significativa na língua formal, ainda que esse tipo de 

linguagem seja utilizado ocasionalmente por estudantes em sala de aula, associado 

com o português.” A autora reforça que o internetês é propiciado principalmente por 

conta do uso do computador e dos recursos oferecidos pelo teclado e pelos 

programas de edição de texto. Sem essas ferramentas, ele perde, por assim dizer, 

muito da sua constituição. 

As escolas estão recebendo em seus bancos escolares os alunos da geração 

Internet, ou nativos digitais, também conhecidos como geração y, Eles encontram na 

sala de aula, na maioria das vezes, o professor imigrante digital. Embora a sala de 
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aula tradicional possa ensejar um diálogo bidirecional entre professor e aluno, com 

possíveis inversões de papel no processo de comunicação, normalmente cabe ao 

professor o poder do início e término da interação (Oliveira, 1999,).  

Normalmente o processo da linguagem estabelecido em sala de aula é um 

processo unidirecional. No entanto, com a proliferação das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) e da formação da sociedade em rede, parece 

interessante refletir como se dará a interação, nessa sala de aula, entre o professor 

imigrante digital e o aluno nativo digital. 

 Aparentemente, muitos desses professores não estão preparados para 

atuarem no contexto das tecnologias e de dialogar com os alunos digitais na 

linguagem que estes últimos aprenderam fora do ambiente escolar. 

 

2.4 Geração Y? 

 

Segundo Palfrey e Gasser (2008,p.19), “a Geração Y é formada pelos nativos 

digitais, ou seja, sujeitos que nasceram no início dos anos 1990 quando as novas 

tecnologias entraram nas sociedades com muita intensidade.” Essa geração vem 

crescendo com grande acesso a tecnologias.  

A Geração Y é constituída por pessoas, que, quando crianças ou 

adolescentes, realizavam em seu cotidiano com naturalidade algumas ou todas  das 

ações a seguir: 

 Jogavam e ainda hoje jogam videogame com frequência em suas casas ou 

em lan-houses; 

 Acompanhavam a evolução das versões de diferentes jogos eletrônicos; 

 Vivenciavam a chegada e a popularização do computador e do celular on-line; 

 Acessavam a Internet usando os primeiros navegadores que tornavam 

amistosa a relação homem máquina e permitiam que um usuário não 

especialista navegasse pelas informações da grande rede sem muita 

expertise em computação.  

 Essa geração “digitalizada” é bastante “micreira”, usa os aparelhos digitais 

com muita desenvoltura, em especial, o computador e o celular, todos os dias, 

durante várias horas, tanto que, para muitos, eles se tornaram um apêndice em seu 
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dia a dia. Desvelar a influência desses aparelhos de uso frequente na vida e na 

aprendizagem dessa geração parece uma motivação suficiente e necessária para a 

realização de um empreendimento acadêmico neste momento 

 A geração y vê a internet como uma parte indistinguível da sua identidade 

individual e do tecido social de suas vidas. Muito parecida com o ar ou a água, ela 

se tornou essencial para quem eles são, principalmente para aqueles com até 20 

anos de idade. “Tudo é possível para esses jovens", diz Anderson Sant'Anna, 

professor de comportamento humano da Fundação Dom Cabral, Citado por Araújo 

(2015,p.2) em entrevista ao portal da revista Galileu. "Eles querem dar sentido à 

vida, e rápido, enquanto fazem outras dez coisas ao mesmo tempo”, explica o 

professor. 

 Essa geração traz consigo novas gírias, termos e formas de falar, ler E 

Interpretar as palavras do mundo ao seu redor. Isso é perceptível claramente 

quando duas pessoas de diferentes idades conversam as gírias e até mesmo 

palavras cotidianas recentes e antigas podem não ser entendidas por alguma das 

partes.  

 

2.5  Adequação Linguística 

 

O ensino da Língua Portuguesa nas escolas está direcionado mais 

especificamente para a escrita. Cagliari (1992, p.21) afirma que há mais 

preocupação com a aparência da escrita do que com o que ela realmente faz e 

representa. Nesse contexto, faz-se necessário mostrar, pois, que a língua escrita é 

mais uma modalidade da língua a ser aprendida. 

Não se pode, de forma nenhuma, desprestigiar e desconsiderar as 

modalidades orais que estão em uso nos diversos segmentos da sociedade, em 

todos os seus níveis. Nesse contexto, há que se considerar a questão da adequação  

cada situação exige, de quem nela está envolvido, comportamento, vestimenta e 

linguagem adequados. 

A escrita impulsionou mudanças na época da sua criação que permanecem 

até os dias atuais, mas, é comum nas aulas de Língua Portuguesa, perceber que os 

estudantes frequentemente escrevem como falam, não levando em consideração a 

situação formal de escrita, ou seja, fazendo transferência da fala para a escrita. 
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Contudo, muitos alunos fazem essa adequação, e tornam-se poliglotas de sua 

língua materna. , conforme Freitas (2005, p.13) 

A maioria das características do pensamento e da expressão fundadas no 
oral é relacionada com a interiorização do som. As palavras pronunciadas 
são ouvidas e internalizadas. Com a escrita, precisa-se de outro sentido: a 
visão. As palavras não são mais ouvidas, mas vistas; entretanto, o que se 
vê não são as palavras reais, mas símbolos codificados, que evocam na 
consciência do leitor palavras reais; o som se reduz ao registro escrito, 

 Uma frase escrita conforme os exemplos acima mencionados não 

apresentam mais a maneira formal da escrita e, sim, um novo símbolo e, agora, a 

visão não é mais suficiente no momento de interpretá-lo e inseri-lo em suas 

produções textuais. 

 A evolução da escrita trouxe consigo seus benefícios, mas também algumas 

preocupações, principalmente em se tratando da formação de adolescentes, pois 

esse público está em fase de amadurecimento pessoal, construindo valores que 

farão parte da sua personalidade, e as influências ao seu redor muito contribuem, de 

forma positiva ou negativa, nessa formação. 

Nesse contexto, pode - se perceber que um dos papéis do professor é o de 

ajudar os alunos a fazerem as adequações quando necessárias, fazendo-os 

entender que na língua nada é considerado erro quando conseguimos nos fazer 

entender. ( PCN, 1997)     

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, tendo a plena 

convicção de que é tão importante ensinar ao aluno o respeito às variedades 

linguísticas quanto o ensino da variedade padrão, pois 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, p.82) 

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  
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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. 

 

Seguindo esse pensamento É preciso destacar a importância e necessidade 

de conceder a linguagem virtual uma atenção especial, valorizando as 

transformações e buscando a evolução da língua portuguesa, desmistificando assim, 

os prejuízos causados pela internet, enfocando a influencia do internetês nas 

produções textuais escolares. Pois se sabe que a dinâmica da escrita na internet 

reforça a ideia de heterogeneidade também da língua escrita consolidada pelos 

usuários da rede de computadores.  

Assim como a língua falada passa por transformações, o internetês também 

muda – até porque se aproxima ao máximo da oralidade utilizando recursos da 

norma padrão. Os internautas usam consoantes, suprimem vogais, criam verbos e 

neologismos, bem como recursos visuais (emoticons) para dar veracidade a 

interlocução no ciberespaço. (RAMOS, 2015)  

 Em alguns casos existem sinônimos internetês. A palavra choro é um 

exemplo, já foi escrita como chuif, snif, buáááá e agora é usada com emoticons 

(carinhas com expressões demonstrando sentimentos dos interlocutores). O 

advérbio de negação (Não) também sofreu variações, os internautas escreviam 

naum, reduziram para ñ e pode mudar a qualquer momento para outra grafia. 

 

2.6  Escrita digital, implicação para a escrita formal 

 

A escrita produzida nos ambientes digitais tem levantado polêmicas e 

discussões, e não é pouco o número de pessoas que consideram a linguagem digital 

como a grande responsável pelos desvios da norma ortográfica apresentados na 

escrita escolar. Para Komesu e Tenani (2015, p.45),  

A crítica que muito fazem aos usos linguísticos que emergem da tecnologia 
digital é baseada em um critério de “pureza” do idioma, projetado na 
existência de uma língua escrita ideal, uniforme, associado à língua padrão, 
à gramática normativa ou ainda aos escritores clássicos. Sendo assim, a 
escrita produzida no ciberespaço seria responsável pela degeneração e 
empobrecimento da língua. 
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Em sua dissertação de mestrado intitulada meuqueridoblog.com: anotação 

escrita produzida no gênero weblog e sua influência a notação escrita escolar, 

(CAIADO, 2005) analisou a escrita digital de duas adolescentes bloguistas, 

estudantes da 8ª série do ensino fundamental, comparando com as suas produções 

escrita na e para a escola, através de avaliações, caderno de atividades de língua 

portuguesa, exercícios e produções textuais a fim de verificar se a maneira como as 

adolescentes escrevem no meio digital estaria presente em textos de gêneros mais 

formais. Os dados encontrados por Caiado não revelaram uma influência expressiva 

da escrita digital nas atividades escolares das adolescentes, já que estas 

adequavam à linguagem escrita ao suporte textual. 

Esse e outros estudos como os de Assis (2005) apontam que seria exagerado 

o temor de muitos puristas e professores de língua portuguesa quando afirmam que 

a intensa comunicação entre os estudantes no meio digital contribuirá para que 

esses indivíduos “desaprendam” a escrita ortográfica e utilizem uma grafia errada 

nos textos escolares. 

O que a escola não pode fazer, e mais especificamente os professores de 

língua portuguesa, é excluir de sua programação pedagógica atividades didáticas 

que levem em consideração a diversidade de gêneros textuais, inclusive aqueles 

presentes nos ambientes digitais e que já fazem parte do cotidiano dos alunos. 

Sabemos ser isso um grande desafio, já que muitos professores ainda não se 

sentem seguros para levar à sala aula práticas discursivas que, muitas vezes, ainda 

não se apropriaram. Entretanto, o professor de língua materna não pode se furtar de 

discutir, junto com seus alunos, sobre essa nova possibilidade de utilização da 

linguagem, aproveitando o alto grau de intimidade que os adolescentes possuem 

com a linguagem digital para mostrar as características textuais, discursivas e 

linguísticas comuns a esses gêneros que emergem da tecnologia digital em 

comparação a outros gêneros mais formais. 

É preciso aproveitar na escola o fascínio que a internet exerce sobre os 

jovens para criar atividades produtivas, utilizando esses gêneros que se servem da 

escrita como uma atividade social e dinâmica, ao invés de continuar propondo a 

produção das famigeradas redações sobre as férias ou sobre as datas 

comemorativas que, infelizmente, não cumprem nenhuma função social e, por isso, 

não fazem sentido para os nossos alunos, (ARAÚJO, 2011). Assim, segundo o 
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autor, os estudantes têm preferido desenvolver o seu potencial de escrita em outros 

ambientes, como a Internet, por exemplo. 

Ora, se o objetivo das aulas de língua portuguesa é ampliar a competência 

comunicativa do aluno, é preciso criar na escola um leque de possibilidades para 

utilização da língua materna, a fim de permitir ao estudante ser um poliglota na 

própria língua, como definiu Bechara (2002, p, 12), sendo fundamental para isso que 

as práticas textuais e discursivas inauguradas no contexto da tecnologia digital 

tenham lugar na escola, o que contribuiria também para o processo de inclusão 

social dos alunos da educação básica, tão difundido na sociedade contemporânea. 

Partindo deste contexto, o que faltaria, segundo Alvarez ( 2010), seria uma 

boa orientação de como usar a internet por parte das escolas. Onde gestores têm de 

lutar para atrair o interesse dos alunos desde pequenos para atividades além da 

internet. Em especial, atividades que, diferentemente da realidade das múltiplas 

janelas, desenvolvam a concentração e a reflexão. 

Uma vez que os jovens desenvolveram uma linguagem que é deles, muito 

ágil, que serve de identidade de grupo. Cabe a nós enquanto educadores não só 

respeitar isso, mas trabalhar a necessidade de usar uma linguagem mais formal já 

que a internet pode ser uma "ferramenta brilhante" em sala de aula, no entanto, o 

ideal é que o aluno transite bem pela internet em sua linguagem própria, mas que 

também tenha acesso a uma cultura mais profunda. 
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3. METODOLOGIA 

 

 Este capítulo é dedicado à forma de desenvolvimento da pesquisa. Visa 

permitir, através da exposição detalhada dos passos seguidos quando da 

formulação e desenvolvimento do estudo em questão, isto é, a metodologia descreve 

os equipamentos, amostras e procedimentos usados para obter os resultados 

apresentados no artigo. 

  

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

 Para esta pesquisa utilizou-se uma pesquisa de campo com abordagem 

Quantitativa de natureza aplicada e ação descritiva. Pois do ponto de vista da forma 

de abordagem ao problema: a Pesquisa quantitativa considera que tudo é 

quantificável, o que significa traduzir opiniões e números em informações as quais 

serão classificadas e analisadas. (GIL, 2006) 

 

3.2 População ou amostra de participantes no estudo 

 

 O campo da coleta de dados foi a Escola Estadual 19 de Julho, Localizada à 

rua Cristal numero 314,bairro centro no Município de Peixoto de Azevedo/MT.A 

mesma foi criada pelo decreto nº 232 e publicado no Diário Oficial do dia 26 de 

setembro de 1983. 

 A escola é mantida pela rede oficial de ensino do Estado de Mato grosso, 

através da Secretaria de Estado de Educação ( Convênio pde, pdde e merenda 

escolar).sua história está intrinsecamente ligada à história do Município onde está 

situada por ser a primeira da comunidade peixotense. 

 A Escola 19 de julho possui uma estrutura de alvenaria com capacidade para 

atender 45 turmas em três turnos, matutino, vespertino e noturno. Devido a 

polarização defendida pelo governo, desde 2009 passou a oferecer apenas o ensino 

secundário, ou seja, o ensino médio, e por ser uma escola centralizada, atende a 

dive3rsos bairros da cidade. 

 A escola funciona com 13 turmas no período matutino, 11 turmas no período 

vespertino e 08 turmas no período noturno com alunos acima de 18 anos. As turmas 

são constituídas por 35 alunos em média. 
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 A escola conta ainda com um grande quadro de funcionários para mantê-la 

em funcionamento, pois a mesma além das características citadas conta com 

biblioteca, sala de recursos, multimeios didáticos e laboratório de ciências e química, 

e sua estrutura é totalmente adaptada para alunos com deficiências. 

 A pesquisa foi realizada com estudantes concluintes do ensino médio ou seja, 

os sujeitos da pesquisa foram 29 alunos estudantes do 3º ano entrevistados 

individualmente, pois de acordo com Bakhtin, (1997, p.43) a reflexão individual do 

sujeito sobre sua ação pode captar a essência dos fatos. A turma entrevistada foi 

escolhida aleatoriamente dentro do quadro da escola 19 de julho. 

 

3.3 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

 

 Segundo Rudio (1986, p. 114) “chama-se de instrumento de pesquisa o que é 

utilizado para a coleta de dados”, ou seja, é estabelecido efetivamente o que será 

utilizado no desenvolvimento do estudo para a obtenção das informações 

pertinentes ao trabalho. 

  Os dados para esta pesquisa foram coletados através de entrevista 

estruturada. A entrevista estruturada segundo Chizzotti (2003, p. 90) nos permite 

mergulhar na realidade dos sujeitos entrevistados e recolher ações em seu contexto 

natural.  

 

3.4 Procedimentos de coleta e análise de dados 

 

 O caminho trilhado neste trabalho, primeiramente foi a realização de uma 

pesquisa bibliográfica, A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 

como livros, revistas, artigos científicos e páginas de web sites. Qualquer trabalho 

científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto. (FONSECA, 2002, p. 32). 

 Em um segundo momento buscou-se dados através de um questionário 

estruturado contendo 09 questões objetivas que segundo Marconi e Lakatos (2003, 

p. 201) definem questionário como sendo “um instrumento de coleta de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO    

 

Para desvendar os resultados da pesquisa seguiu - se os seguintes passos: 

Obteve – se o retorno de todos os questionários distribuídos aos alunos todos 

respondidos, e as respostas foram assim tabuladas: 

 

Gráfico 1- trata da idade compreendida dos alunos, pergunta que contribuiu 

para a caracterização  dos entrevistados. 

 

 

Fonte: ARAÚJO, Joelma de Moura Santos. 2017 

 

Após a compilação dos dados, constatou-se que 95% dos alunos possuem 

idade entre 15 e 18 anos e apenas 5 % possui idade entre 19 e 21 anos. 

 A constatação é que estão na idade certa para a escolaridade exigida nesta 

faixa etária. 

A idade escolar é o período regular frequentado tanto por crianças como 

adolescentes em ambiente escolar conforme o desenvolvimento das atividades e 

percepções correspondentes a cada idade. 

 

 

95% 

5% 

Entrevistados 

entre 15 e 18 anos

entre 19 e 21 anos
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Gráfico 2 – define a sexualidade dos alunos, pergunta que também 

caracterizou o perfil dos entrevistados. 

 

 

 

Fonte: ARAÚJO, Joelma de Moura  Santos. 2017 

 

Foi constatado nesta pergunta que 80% dos alunos entrevistados são do sexo 

feminino e apenas 20% são do sexo masculino. 

Característica comum no Brasil, haja vista que o sexo feminino é 

predominante em nosso \país. 

 

Para as perguntas especificas correspondentes ao tema utilizou-se os 

seguintes gráficos: 

 

 

 

 

80% 

20% 

Entrevistados 

feminino

masculino
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Gráfico 3 – Você usa internet com qual frequência? 

 

 

 

Fonte: ARAÚJO, Joelma de Moura  Santos. 2017 

 

Para esta pergunta 1%  dos entrevistados responderam menos de  uma hora 

60% mais de 2 horas, 20%  6 horas, e 19% entre 7 horas ao dia todo. 

 Os dados aqui comprovam que a maioria dos jovens dedica mais de duas 

horas do seu dia para acessar a internet; isso significa que a internet possui um bom 

índice de atenção exclusiva entre os jovens. 

 Também o índice de 19% que utilizam 7 horas e até mesmo ocupa todo o seu 

dia na internet é preocupante, pois esses jovens não tem tempo para estudar  é uma 

geração viciada em smartphones, videogames e tablets, incapazes de se relacionar 

(sem ser virtualmente), de se concentrar ou prosseguir com um raciocínio lógico. 

 

 

 

1% 
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20% 
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mais de 2 horas

6 horas
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Gráfico 4 - Você Sabe o que é internetês? 

 

 

Fonte: ARAÚJO, Joelma de Moura  Santos. 2017 

 

Esta pergunta foi a surpresa que não se esperava dos entrevistados, 85% 

deles responderam que não sabem o que é internetês, apenas 5% responderam que 

sim e 5% até exemplificaram 5% não responderam. 

A constatação foi surpresa pelo fato dos jovens utilizarem nos seus cotidianos 

essa linguagem diferenciada e não saberem qual o nome dado à mesma. 

 O termo internetês, que ainda não está no dicionário (ainda, diriam os que já 

sabem que delete, off-line e on-line já constam no vocabulário) expressa a nova 

forma de escrever adotada pela maioria dos jovens e adolescentes com o hábito de 

conversar em chats e programas de bate-papo. 

 A maneira colocou como regra o não uso de acentos, a possibilidades de 

inventar palavras ou emendá-las obedecendo somente à fonética. 
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não
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 Gráfico 5 - Ao escrever um texto na Sala de Aula em trabalhos na escola você, 

utiliza internetês? 

 

 

Fonte: ARAÚJO, Joelma de Moura Santos. 2017 

 

Ao serem questionados com esta pergunta, 90% dos entrevistados 

responderam que preferem a escrita formal culta, 8% responderam que utiliza o 

internetês com todas as abreviações  2% deles  não responderam. 

 O que se tem a dizer sobre este resultado é que para aqueles que sabem 

diferenciar a escrita virtual da escrita em sala de aula, parabéns, aos demais, é uma 

pena não fazer a adequação da linguagem.  

 De que adianta se passar anos na escola aprendendo, se não souber utilizar 

estes conhecimentos? Pois, a linguagem utilizada na internet poderá acabar sim com 

a língua portuguesa, já que esta sai completamente das normas padrões da língua, 

e ultrapassa os limites da linguagem coloquial.  
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8% 
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Gráfico 6 – O que Você diria do hábito de escrever na internet, abreviando 

palavras e desenhando carinhas, símbolos ( emoticons ou emojes) 

 

Fonte: ARAÚJO, Joelma de Moura Santos. 2017 

 

Para esta pergunta as respostas obtidas foram: 60% prejudica a língua 

portuguesa, 30% dá novos sentidos às palavras, 8% um neologismo, 2% não 

responderam. 

 Constatou-se que a maioria concorda que o internetês prejudica realmente a 

língua portuguesa culta, porque vão se habituando com esta forma de escrita 

errônea e consequentemente não se adaptarão mais à norma correta de escrita. 

 Mas, os 30%  que responderam dar novos sentidos às palavras, estariam eles 

certos? Haja vista que a principal função da linguagem, tanto escrita quanto falada, é 

a comunicação entre duas ou mais pessoas.  

Talvez não, a repetição constante de gírias, palavrões, e até mesmo o "né" o 

kd  entre outros da linguagem internetês, doem nos ouvidos, sem dúvida. 

 É importante observar que o gerúndio é parte integrante do sistema verbal do 

português na qual tem suas variantes, e, que as palavras inventadas, quando 

resistem à ação do tempo, terminam se petrificando.  
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8% 

2% 

Entrevistados 

prej.a ling. portuguesa

dá novos sentidos às palavras

um neologismo

não responderam
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Gráfico 7 - Se você utiliza a linguagem internetês na escrita da escola, isso 

acontece por quê? 

 

 

Fonte: ARAÚJO, Joelma de Moura Santos. 2017 

 

Ao serem indagados com esta pergunta os entrevistados responderam: 40% 

não utilizam o internetês na escrita da escola 40% responderam que é força do 

hábito 20% pressa para terminar a escrita. 

 A constatação neste questionamento foi um empate de pensamentos, pois a 

porcentagem para quem não faz uso do internetês na escrita escolar com os que 

fazem por força do hábito, (espontaneamente) foi a mesmo, isso é preocupante nos 

remetendo ao que foi falado anteriormente, que as palavras inventadas, quando 

resistem à ação do tempo, terminam se petrificando. Porque vão se habituando a 

forma de escrita errônea e consequentemente não se adaptarão mais à norma 

correta de escrita. 
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Gráfico 8 - Você acha normal uma escrita com abreviações e códigos? Mesmo 

que esta escrita seja na escola? 

 

 

Fonte: ARAÚJO, Joelma de Moura Santos. 2017 

 

 Para esta indagação 95% dos entrevistados responderam que não 5% 

responderam que sim. 

 Esta constatação é favorável para a escrita culta, pois o quantitativo de 

respostas foi relevante, levando em consideração que a maioria dos jovens hoje, faz 

uso do internetês. Só nos resta parabenizar esses jovens que não levarem esses 

aprendizados para a escrita formal, pois ficariam prejudicados tanto na fase escolar 

como num futuro próximo de profissionalismo. 

  Ao quantitativo que responderam sim, para a linguagem escrita, essa não é 

uma prática vantajosa. Além dos jovens terem pouco contato com o mundo dos 

livros, justamente por estarem mais ligados às novidades virtuais, vão perdendo as 

formas padrões da ortografia, que podem ficar comprometidas pela falta de contato 

com a grafia correta. 

As escolas devem trabalhar muito quanto a esse aspecto, pois não podemos 

permitir que a escrita correta das línguas sejam destruídas diante das banalidades 

virtuais. 
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não

sim



42 
 

Gráfico 9 - Escreva bem rápido, um recadinho para um (a) amigo (a) 

convidando- o para um rolê logo mais à tarde. 

 

 

Fonte: ARAÚJO, Joelma de Moura Santos. 2017 

 

Esta foi uma das questões mais importante deste questionário a crucial eu 

diria, não que as outras também não sejam importantes, mas, esta trouxe a 

realidade da escrita destes entrevistados. 

 Ao serem analisadas observou-se que 85% não utilizou internetês 10% 

utilizou internetês e 5% não responderam. 

 Diante destas respostas foi possível observar que pequena parte dos alunos 

leva a escrita usada na internet para a sala de aula. 

 Acredita-se que o quantitativo que utilizou a linguagem mencionada, depois 

desta entrevista irão mudar sua forma de escrever pois essa forma de escrita não 

facilita nada, pois torna-se muito mais difícil para quem já possui conhecimentos 

ortográficos de sua língua. 
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5 Resultados alcançados 

 

 Ao analisar os resultados obtidos nas pesquisas pode – se constatar que a 

linguagem cibernética criada pelos internautas considerados como geração Y, pouco 

interfere na linguagem escrita em sala de aula. 

 Observou-se que a maioria dos jovens sabe separar a escrita escolar com a 

escrita utilizada no mundo virtual, embora seja a linguagem que toda essa geração 

do século XXI entenda como sendo a “onda do momento”, na sala de aula passa a 

não ser, e predominantemente a linguagem culta toma seu lugar de origem. 

 O internetês em longo prazo pode ser que venha adentrar às escolas com 

mais frequência , mas, cabe aos educadores entrarem com providencias para que a 

linguagem não venha interferir na língua portuguesa. 

 Portanto, o resultado alcançado nesta pesquisa é que o internetês não 

influencia na linguagem escrita dos alunos da escola pesquisada. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se aqui que, O internetês é conhecido como forma grafolinguística 

que se difundiram em textos como chats, blogs e demais redes sociais. É uma 

prática de escrita caracterizada pelo registro divergente da norma culta padrão, a 

prática de abreviação, o banimento da acentuação gráfica, o acréscimo ou a 

repetição de vogais, as modificações do registro gráfico padrão, com troca ou com 

omissão de letras, são alguns dos traços que podem ser observados na ortografia 

numa produção textual. 

Entretanto, para se organizar as ideias de maneira lógica nessa nova 

linguagem criada pelo mundo cibernético, faz-se necessário respeitar as leis do 

entendimento, da razão, do pensamento com a devida preocupação em tornar claro 

para o outro aquilo que se quer declarar. Deve-se organizar o pensamento 

respeitando o modo de raciocinar peculiar de alguém ou de um grupo. 

Considerando que se vive hoje um complexo desafio em que o individuo deve 

ser, constantemente, rápido. Em que a sociedade exige, portanto, uma comunicação 

veloz e eficiente que permita manter o acelerado processo de comunicação sem 

deixar a compreensão de lado, desse modo, as pessoas, cada vez mais, utilizam a 

tecnologia em busca dos seus benefícios, como uma capacidade comunicativa 

célere proporcionada pelos celulares, comunicadores instantâneos, e-mails, chats 

etc., os quais permitem o uso de inúmeros artifícios, na escrita, como as 

abreviaturas, a falta de pontuação e de acentuação, a aglutinação ou eliminação de 

sílabas, o uso de símbolos e imagens, entre outros, esses elementos, porém, podem 

ou não afetar a linguagem verbal. No entanto para esta pesquisa não afetou, 

confirmando a primeira hipóteses da mesma 

Considera-se ainda que a escrita em tempo real via Internet, interfere não no 

domínio da estrutura escrita da Língua, mas, ao contrário, desconsidera elementos 

da estrutura linguística tradicional e dos aspectos textuais desta modalidade de 

comunicação.  

Por estarmos na era da informação, uma verdadeira revolução tem permitido 

às novas sociedades, variadas e inovadoras maneiras de se comunicar, e o grande 

aliado dessa revolução é o computador. Sabemos que em nossos dias é cada vez 
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mais crescente a utilização da internet, essa por sua vez cria meios cada vez mais 

rápidos para se comunicar. Dessa forma, muitas vezes, as abreviações se tornam 

comuns nesse mundo virtual, porém isso pode torna-se um problema se os alunos 

utilizarem essa linguagem na sala de aula. Para a presente pesquisa não é um 

problema haja vista que os alunos sabem separar as duas linguagens, 

correspondendo à segunda hipótese desta. 

No entanto, é extremamente importante o entendimento que o “internetês” 

está presente em todos os lugares inclusive em todas as classes sociais, dessa 

forma a Escola não ficará de fora, e precisa se adaptar ao diferentes tipos de 

linguagens utilizadas.  

Observou – se também que apesar dos jovens muitas vezes terem 

consciência dos momentos que tais abreviações ocorrem, podem acontecer alguns 

deslizes na hora de transcrever um texto em sala de aula. Dessa forma, tal variante 

não poderá ser vista de forma generalizada, não considerando isto como uma 

influencia na linguagem escrita usual em sala de aula. Isto confirma a terceira 

hipótese desta pesquisa. 

Portanto, apesar de estarmos vivendo hoje um grande paradoxo, o 

neologismo ou a linguagem “internetês” sempre estará relacionado ao fato de que 

ele não é aceito em todos os lugares, ou seja, não se encaixa em determinados 

momentos sociais. Tal fato é explicado quando ressaltamos o valor da norma 

padrão, a famosa língua do prestígio, que acaba causando algumas desigualdades 

sociais, Assim, para o “internetês” não ser utilizado em todos os lugares, Cabe ao 

falante dessa linguagem, estar atento para saber utilizar cada variante, nos 

momentos mais oportunos. 

Para finalizar estas considerações recomenda-se estudos futuros deste tema 

que possam contribuir para a inserção de alunos, de Escolas Públicas e 

Particulares, na realidade atual, que, sem dúvida, vem intensificando a qualidade 

das informações, através da Internet, e para que algumas indagações surgidas ao 

longo desta pesquisa possam ser consideradas e aprofundadas. 
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APÊNDICES 

 

 

   Apêndice A – Modelo de Carta de apresentação 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 
 

 
 
Ilmo. Sr (a)  

 

Peixoto de Azevedo MT, ___ de __________________de _________.  

 

Prezado Senhor,  

 

Eu, ____________________________________________, aluno (a) do __ período 

do Curso de ________________________ da Faculdade de Ciências Sociais de 

Guarantã do Norte - FCSGN venho solicitar a autorização para coleta de dados 

nessa instituição, com a finalidade de realizar pesquisa para Trabalho de Conclusão 

de Curso de Licenciatura em Letras intitulado 

______________________________________________________.  

Os dados serão coletados mediante entrevista com questionário, onde será feita a 

coleta de dados na ________________________________________ no município 

de ____________________________.  

Sem mais para o momento, agradeço a atenção e colaboração para a conclusão 

desta importante etapa do curso de graduação.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

______________________________________ 

Nome do (a) acadêmico (a). 
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Apêndices B – Questionário de pesquisas 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE GUARANTÃ DO NORTE – FCSGN 

Curso de Letras 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Orientanda: Joelma de Moura Santos Araújo 

Orientadora: Rosileica Webler Scheibe 

 

Prezado (a) Aluno (a), esta pesquisa faz parte do meu trabalho de conclusão 

de Curso na forma  de Monografia,    portanto  a  sua  compreensão  é  fundamental  

para  o  êxito  do  referido  trabalho.  Peço por gentileza sua colaboração em  

responder  a  este  instrumento  de  pesquisa  – Questionário - e desde já receba  o 

meu muito obrigada. 

 

1– DADOS PESSOAIS: 

 

a) A sua idade está compreendida entre 

 (  ) 15 e 18 anos (  ) 19 e 21 anos  (  ) mais de 22 anos  

b) Você pertence ao sexo:  Masculino (  )  Feminino (  )  

 

2 – PERGUNTAS ESPECÍFICAS 

      c)  Você usa internet com qual Frequência? 

(  ) 1 hora diária (  ) mais de 2 horas diárias. 

Quanto tempo diariamente ______________________ 

d) Você sabe o que é internetês?   Sim  (  )     Não  (  ) 

Explique_____________________________________________________________ 

e)  Ao escrever um texto na sala de aula em trabalhos na escola você, utiliza 

“internetês”? 

 (  ) com todas as abreviações e emoticons 

 (  ) prefiro a escrita formal culta 

  

Outros______________________________________________________________ 

f) O que você diria do hábito de escrever na internet, abreviando palavras e 

desenhando  carinhas, símbolos, ( emoticons ou emojes)  
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 (  )  prejudica  a língua portuguesa 

 (  ) um neologismo   

 (  ) dá novos sentidos às palavras 

   

Outros______________________________________________________________ 

 

g)  Se você utiliza a linguagem internetês na escrita da escola, isso acontece por 

quê? 

(   ) força do hábito, (espontaneamente)  

(   )  por vontade própria 

(   ) pressa para terminar a escrita 

Outros______________________________________________________________ 

h) Você acha normal uma escrita com abreviações e códigos? Mesmo que esta 

escrita seja na escola? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Porquê? 

___________________________________________________________________ 

I) Escreva bem rápido, um recadinho para um (a) amigo (a) convidando- o 

para um rolê logo mais à tarde. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


