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  1.0 - Introdução  

 O presente trabalho tem por objetivo apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC para a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte Mato Grosso. O 

trabalho é em forma de Dossiê, onde, apresentarei relatos do percurso da minha vida, 

desde a infância até o presente momento.  

 Nasci numa cidade do interior do estado do Maranhão, Açailândia. Patrícia, 

minha irmã até 02 anos e eu com 07 anos morávamos com a mãe, Maria Deusa que foi 

mãe solteira aos 13 anos. Logo após fomos morar com a avó, já que minha mãe tinha 

que trabalhar para nos dar o sustento e seu emprego ficava na cidade vizinha, a 

mesma não tinha condições financeiras para ir e voltar, a mesma nos visitava pelo 

menos a cada 15 dias ou sempre que podia. Sem formação nenhuma, foi obrigada a 

trabalhar desde muito cedo para nos trazer o melhor possível, mas para poder comer 

tinha que fazer o serviço da casa de uma família rica e ainda após lavar toda a louça e 

comia sempre a sobra da panela. 

 Enquanto, do outro lado, minha avó nos criara e ainda havia mais 5 netos já que 

minha tia, Maria Lidoneuza, já andava e conhecia todo o estado de MT e só retornava 

ao Maranhão apenas para levar dinheiro e outras coisas básicas para os filhos e nós. 

Minha vó Luzia já era surda nessa época, porém tinha uma visão perfeita e os motivos 

para tal eram porque durante a gravidez, dieta apanhava muito do marido na época.  

  

 

 

 



1.2 - Chegada em Mato Grosso – Peixoto de Azevedo. 

Era Julho de 1991. 

 Através da minha tia viemos embora para Mato Grosso na procura de uma vida 

melhor. Viajamos em um ônibus em péssimas condições de trafegar, mas, chegamos a 

Peixoto de Azevedo e a mãe foi procurar emprego enquanto ficávamos com a tia, mas 

como era analfabeta só conseguia encontrar emprego de prostituição e já era 

conhecida como a cidade mais violenta, prostituição e doenças no país.   

Quando chegamos não conhecíamos nada, apenas com algumas peças de 

roupas e a roupa do corpo já que haviam roubado nossa mala na rodoviária quando 

fomos embarcar. Fomos deixados com uma família de negros que não conhecíamos. 

Mas fomos muito bem recepcionados e bem criados, Maria das Dores é seu nome, 

ainda tinha os três  filhos dela e sobrinhas. 

 A casa parecia mais uma creche, mas ali havia respeito, água para tomar banho, 

comida, quintal para brincarmos e acima de tudo o respeito que mesmo com 

dificuldades ela fazia o que podia para que não faltassem nada até a mãe voltar. 

 Ainda fomos morar com uma costureira muito bem conceituada na cidade e que 

pegava nosso dinheiro que a mãe e minha tia traziam, para gastar tudo em cachaça e 

nós muitas vezes tínhamos que comer sobras dos pratos dos outros, caso quisesse 

repetir a comida e carne era coisa de gente rica.  Começamos a ir para escola, naquela 

época não precisava dos documentos originais, bastava falar a idade e já estava 

matriculado.  

Durante o tempo em que a mãe ficou no garimpo, conheceu um homem que nem 

ensino médio completo tinha apenas um fogão de duas bocas, 5 panelas e uma cama 

de madeira com colchão. Já aos 12 anos e Patrícia com 07 anos fomos morar os quatro 



juntos e ainda tinha minha tia com os filhos numa casa simples de madeira até 

encontrarmos uma para nossa família. 

  Logo Osmar foi trabalhar na Prefeitura Municipal e onde as coisas começaram a 

ficar melhor, mas ainda fomos morar de favor mais uma vez numa casa que ficava aos 

fundos de uma casa muito chique da rua e nesse lugar havia muitas cobras, aranhas, 

insetos e outros. Ainda éramos humilhados por sermos pobres e sem condições de 

comprar nem a geladeira. Com muita luta conseguiu comprar e logo fomos para uma 

casa melhor na mesma rua onde morávamos, era um valor muito bom de 2.000 reais, 

porém as visitas eram evitadas algumas vezes por não ter cadeira nem poder encostar-

se à parede já que a mesma tinha as tábuas soltas. Nesse lugar nasce meu irmão José 

Perin onde pode ter um pouco mais de conforto.   

 O tempo passou e logo meu pai passou no concurso público municipal, onde 

começou a ficar ainda melhor e assim começamos a ter uma vida mais digna, nasce 

meu irmão e para dar conta do sustento da família trabalhava em dois empregos; 

hospital e laboratório e já começou a sair fora do  estado para fazer cursos.  

Em 2000 passou no concurso público do estado de MT, aí sim, estaria completa 

nossa felicidade e já passamos a ter uma condição de vida melhor e de lá para cá só 

tem ficado cada vez melhor. Ao longo da carreira já se acumula quase 100 cursos e 

sendo dois deles os níveis internacionais. Hoje é diretor do Polo Regional de Saúde em 

Peixoto de Azevedo e mesmo falta pouco para aposentadoria. José Perin de 24 anos já 

é advogado e quer seguir a carreira de delegado, Patrícia está cursando Pedagogia 

enquanto minha mãe é apenas do lar, meu sobrinho Lucas Gabriel de 04 anos, filho de 

Patrícia é único neto na família.  

 

  



1.3 - INÍCIO DA VIDA ESCOLAR  

 Iniciei a vida escolar ainda no estado do Maranhão, ainda em Açailândia na 

escola Roseana Sarney. Estudei apenas o primeiro ano do ensino fundamental por volta 

de 1987 e logo viemos embora pra MT. Chegando aqui, comecei a estudar na escola 

Luciene Cardoso de Oliveira no ano de 1992 no município de Peixoto de Azevedo onde 

hoje fica a Prefeitura Municipal, depois fui para escola 13 de maio em 1997. Iniciei o 

nível médio no ano 2000 na escola 19 de Julho, onde concluí o mesmo. Nesse tempo 

todo tive profissionais excelentes e alguns, continuo mantendo contato até hoje via rede 

sociais.   

Quando viemos embora para Guarantã do Norte em 2005, comecei a trabalhar 

no setor público após um ano e fiquei no contrato há quase seis anos. Em 2013 fiz um 

concurso público e passei a partir desse dia minha vida começou a melhorar em todos 

os sentidos, de imediato entrei na faculdade após minha ex-cunhada me falar que com 

essa graduação posso exercer a função jornalística do mesmo jeito.  

 Já que desde criança eu gostava de entrar nos camarins dos famosos para tirar 

fotos e saber das notícias, sempre fui muito curiosa em querer saber das coisas e 

também já gostava de Língua Portuguesa.  Vim até a faculdade fazer minha inscrição 

do vestibular, mas com medo de não conseguir a graduação caso não formasse turma, 

mas no fim tudo deu certo.  Quando vim para o primeiro dia de aula, foi uma alegria só 

no meu primeiro dia de aula foi o professor Júlio Santin. Recebi apoio em poder fazer o 

que sempre sonhei, e nesse tempo só ganhei e muito em aprendizado, e principalmente, 

formadora de opinião. Vi o mundo com outros olhos, dificuldades durante a graduação 

não tive nenhuma.  

 Com o presente trabalho estarei encerrando o Curso de Licenciatura com 

habilitação em Português e Espanhol. Sinto-me muito feliz, pois sei que novos 

caminhos estão à minha espera. 



 2.0 – EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO EM PORTUGUÊS E O 

MERCADO DE TRABALHO. 

 Sabemos que uma graduação não é segurança ou garantia de termos emprego 

assegurado. Principalmente para mim que desejo tanto atuar na área do jornalismo. 

Porém, tem em mãos um diploma me assegura o direito de concorrer com outras 

pessoas de igual para igual.  

O decisivo será a o conhecimento que acumulei e que irei acumulando a partir da 

colação de grau. Necessário se fará estar me atualizando, através de cursos de 

especialização e outras formas de aprofundamento na área. Tardif afirma que: A busca 

por um repertório de conhecimentos e visando a garantir a legitimidade da profissão, 

dá-se a partida para uma ampliação tanto quantitativa, quanto, posteriormente, 

qualitativa desse campo. (Tardif, 2014). 

 Dentre os meus objetivos a serem alcançados está: continuar a trabalhar, 

visando melhoria no salário após a graduação, isso sempre fez parte do meu cotidiano, 

mas acredito que as ocorrerá maiores facilidades em conseguir melhores colocações no 

mercado de trabalho. 

 Sempre gostei de Português, ter curiosidade em tudo, saber das notícias e correr 

atrás de saber ao certo. Acredito que é uma das formas de estar me aprofundando no 

conhecimento e inteirando dos fatos que ocorrem diariamente no planeta. Em um 

mundo globalizado, não basta saber o que está ao redor de mim, isso deverá ser amplo. 

Selecionar as notícias, quem atua no mundo das notícias deverá ter a capacidade de 

saber o que é verdade e os boatos. Estamos vivendo a era da “fake News”.  Ou seja, as 

notícias falsas que devido às redes sociais se espalham com muita facilidade. 

 Atualmente estou efetiva do município de Guarantã do Norte do Estado de Mato 

Grosso no cargo de Auxiliar de Consultório Dentário desde julho de 2013, porém, 

trabalhei ainda quase 6 anos no contrato. Concluindo a graduação o campo de atuação 

na escola se torna amplo, o Português está presente em todos os cursos e sua 

amplitude nos leva a ter opção de escolha para que possamos ser bons profissionais, 

comprometido com aqueles que nos forem confiados na tarefa do ensinar e aprender.    

 



3.0 - CAPITULO I 

3.1 - HISTÓRICO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 Para entendermos porque falamos português se faz necessário situarmos os 

países que fazem uso desse idioma e quantos são no planeta que falam o Português. A 

língua portuguesa é a quinta mais fala em todo o globo terrestre. No Brasil já passamos 

de duzentos milhões de falantes. Na parte Ocidental do Planeta ela ocupa a terceira 

posição e o Brasil responde por 80% desse total.  

 A seguir enumeramos os países que em cujo território é instituído como oficial a 

Língua Portuguesa: Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Brasil, Moçambique, 

Timor Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. Diante da grandiosidade da 

língua, em países do MERCOSUL é obrigatório o ensino do português como disciplina 

escolar. 

 Existem lugares, que mesmo usando a Língua Portuguesa, ela não é 

reconhecida como oficial. Ocorrem em Macau e Goa, ambos estados da Índia.  

 A dispersão da língua em distintos continentes deve-se principalmente à política 

de expansão de Portugal, especialmente nos séculos XV e XVI, quando ocorreu a 

exploração de uma grande quantidade de colônias. Sendo assim, a língua da metrópole 

foi introduzida e logo se juntou com as culturas locais, formando uma diversidade de 

dialetos. Essa nova forma de falar o português fora da pátria mãe era denominada de 

crioulo. 

 A origem do Português vem do latim vulgar, variação apenas falada, não se 

escrevia e foram os romanos que a inseriram na região ao Norte da Península Ibérica, 

denominada de Lusitânia. Quando os romanos invadiram a região, praticamente todos 

os povos passaram a utilizar o latim, menos os povos bascos.  



 Através deste processo teve início a constituição do espanhol, português e o 

galego. 

 Em sua essência é uma língua românica, ou seja, ibérico-românico, que deu 

origem também ao castelhano, catalão, italiano, francês, romeno e outros, cujo, os 

países utilizam e tornou-se a língua oficial deles. O português se diferencia por meio da 

variedade de dialetos e subdialetos e no âmbito internacional, pois a língua é 

classificada em português brasileiro e europeu.  

 

 No mapa a seguir podemos verificar os locais em que se fala o Português: 

 

                              . Fonte: ttps://www.google.com 

 

  

 



3.2 – A DETURPAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA NAS REDES SOCIAIS  

 O português é a língua materna da quase totalidade de 98% da população 

brasileira. Uma realidade bem diferente daquela existente no período colonial quando o 

português era apenas uma das muitas línguas que se falavam em terras brasileiras.   

 O objetivo é apontar algumas características da escrita virtual e na construção da 

linguagem usados pelos adolescentes, que estão na maioria das vezes, aprimorando o 

processo de produção escrita. Os autores buscam saber se há influência da escrita 

virtual na escrita formal de adolescentes.  

 Devido aos avanços com a tecnologia que tem facilitado a modernidade, como 

por exemplo, a forma que se escreve na internet. De fato, essa hipótese pode 

influenciar na escrita dos alunos na vida escolar.  

 Essa nova forma de comunicação, o “internetês” onde registra a fala de idioma, 

cabe ressaltar que no inglês, por exemplo, é conhecido por netspeak e no Brasil como 

“internet” de acordo com Sobrinho, (2011, p.45) “nome dado a um conjunto de 

observações e simplificações de palavras que leva em conta a pronúncia e eliminação 

de acentos”.  

 Essa nova modalidade de expressão escrita e oral, conhecido como internetês, 

apresenta característica de código, ou seja, é uma escrita “oralizada” com uma imensa 

variedade de palavras cifradas, abreviaturas, neologismo, estrangeirismo, siglas, 

desenhos, ícones e símbolos. Tentar decifrar não é tarefa fácil todas elas têm um 

sentido, principalmente para quem não tem muito conhecimento ou prática de internet. 

Mas como reagir quando o “internetês” passa a influenciar na escrita dos adolescentes 

na vida escolar?  



 É nesse panorama que começa a discussão sobre esse tema que causa tanta 

polêmica entre o meio acadêmico, como bem já dissera o Sociólogo Polonês: (Shaeff 

1995, p.43) marxista convicto, ponderando sobre as mudanças promovidas pelas 

inovações tecnológicas “Fatos são fatos, não podem descartá-los enfrentando a cabeça 

na areia como avestruz”.  

 Segundo o IBGE, 64,7% da população brasileira acima dos 10 anos de idade, 

com uma prevalência dos jovens adultos – 85% das pessoas entre 18 e 24 anos de 

idade – têm acesso à internet. 65,5% das mulheres entrevistas possuem alguma forma 

de acessar a rede, contra 63,8% dos homens entrevistados. 

 A pesquisa também mostra a continuidade de algumas tendências, para o bem e 

para o mal. A região Sudeste continua com o maior índice de habitantes conectados 

(72,3%), seguida do Centro-Oeste (71,8%) e Sul (67,9%), enquanto o Nordeste e Norte 

trazem os menores totais, com, respectivamente, 52,3% e 54,3% de cidadãos online. 

 Os brasileiros com mais de 60 anos de idade também permaneceram como a 

faixa etária com menor penetração da rede, com apenas 25% de internautas. No total 

geral, são 63,3 milhões de brasileiros desconectados em todo o país, com três em cada 

quatro cidadãos afirmando que a falta de conhecimento sobre ferramentas, dispositivos 

e a própria internet é o principal motivo para a vida off-line. 14,3%, ainda, citaram os 

altos preços como um fator impeditivo. (IBGE 2018)  

        Segundo (Fasciani 1998, p. 119) “nenhum instrumento ou tecnologia inventada 

pelo homem pode ser intrinsicamente positivo ou negativo, certo ou errado, útil ou 

perigoso”. “É só a utilização que disso se faz que possa ser julgado com regras éticas”. 

Eles utilizam muitas frases curtas e observações, sendo realizadas pelos adolescentes 

na sala de aula.  

  Ex: “naum eskreva feitu retardado na net, pq tem jenti lendu o q vc escrevi”. 



 A sociedade contemporânea está cercada dos mais diferentes recursos 

tecnológicos como aparelho celular, dentre outros. Os avanços surgem como uma 

velocidade nunca vista antes, informações em tempo real, tudo o que acontece a nossa 

volta, estão sabendo dentro de alguns minutos. É fácil vermos pessoas através das 

redes sociais, utilizando uma “linguagem” moderna entre adolescentes. As palavras são 

literalmente diferentes da linguagem culta.  

 Nos anos 60, no auge da guerra fria, o Departamento de Defesa dos EUA decidiu 

desenvolver uma rede de computadores que não pudesse ser destruída por 

bombardeios e que conseguisse ligar pontos considerados estratégicos para o país 

como bases militares e centros de pesquisa e tecnologia.  

A ideia era montar uma rede sem um comando central, ou seja, um sistema no qual 

todos os pontos (os nós da rede) tivessem a mesma importância e por onde os dados 

fossem transmitidos em qualquer sentido (sem uma ordem definida). Estava delineado 

a ARPANE, o projeto realizado pela Agência de Projeto de Pesquisas Avançada do 

Governo dos EUA.  

 O nome Internet começou a ser usado apenas em 1982. Em 1983, foi 

estabelecido o TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) a linguagem 

comum usada por todos os computadores conectados à rede até hoje. No entanto, a 

internet ainda não funcionava como atualmente. Foi só em 1991 que foi criado o 

Sistema de Hipertexto de World Wibe Web (www) o que facilita a navegação pela rede. 

Hoje seria impossível navegar sem o sistema www. (Terra.com. br) 

É o meio mais usado pelas pessoas como trabalho, compras, diversão, pagamentos de 

contas, pesquisas, notícias, vídeos, conversas em chats, bate-papo, tudo isso e muito 

mais sem sair de casa ou do trabalho.   

 Por meio da observação do cérebro de crianças e adultos, verificou-se que a 

escrita de próprio punho provoca uma atividade significativa mais intensa que o da 

digitação na região dedicada ao processamento das informações armazenadas na 

memória, o que tem conexão direta com a elaboração e a expressão de ideias. Provou-

se que o ato de escrever desencadeia ligações entre os neurônios na parte do cérebro 



que faz o reconhecimento das palavras, contribuindo para a fluidez da leitura. Dessa 

forma com a digitação essa área fica inativa.  

Frases como:  

Ele: bom dia tudo bem 

Ela: bom 

Ela : vc tem quartos anos 

Ela : 11 

Ele : namora 

Ela : não 

Ele : nossa 

Ele : uma menina linda como vc... e não namora 

Ele : nóis podia sim contrar e sim conhece né BB 

Ela : depende do que vc está disposto a fazer por mim 

Ele : te conhecer nóis namora tbm e não em porta e o que aconteça sempre estarei        

com vc. 

 

3.3 - CONVERSA ENTRE DOIS ADOLESCENTES  

 

 Tem cm vs vi me busca 

 Oque aconteceu?  

Tô loco aq em São Paulo na balada do beco tô sem codicao de ir  

Fdp, fica aí que vou te buscar  

N precisa mais, já tto em casa 

Claro que você tá em casa, kkkkkkkkkkkkk eu te deixei aí né caraio.  

  As abreviações da linguagem informal são tentativas para simplificar a 

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

entendimento e rapidez social da conversa. Se ele escrito de maneira certa ou não, isso 

não importa, o que querem mesmo é enxugar palavras para enviarem mais rápido e 

prático.  

 A web não tem culpa de nada, pessoas com boa formação educacional sempre 

conseguirão separar a linguagem coloquial da formal. Elas sabem quando dispensar os 



acentos e quando pingar todos os “is”. Os manuais de cartas formais estão aí para 

provar que sempre houve uma linguagem para cada tipo de ambiente, afirma Arlete 

Salvador, autora de a arte de escrever bem.  

 Para Arlete, o falante de idioma tende a identificar a variante adequada a cada 

situação de comunicação.  

- Cartas de amor são diferentes de um pedido de compras de material de construção, 

por ex; vejo a web como mais um instrumento de comunicação: ela é o que fazemos 

dela, argumenta Arlete.  

 A jornalista chama atenção para enorme quantidade de analfabetos funcionais no 

país, cujo problema não será agravado pela linguagem de internet, tampouco 

solucionado, por se tratar de um problema de alfabetização, de educação normal.  

A cada dia a internet muda a forma de escrita e leitura da sociedade, onde os 

adolescentes são os que mais utilizam essa ferramenta. Esses adolescentes criam a 

própria linguagem que vem dificultando a escrita dos mesmos, apesar da maioria ter 

conhecimento e professores ensinando a linguagem culta. É preciso que o aluno saiba 

diferenciá-lo o português correto, separando-o da linguagem virtual que utilizam com 

frequência.  

 A internet está cada vez ganhando espaço em salas de aula, usado como 

ferramenta pedagógica e traz maior número de informações rápidas e precisa, do que 

ficar pesquisando em livros, dicionários. Mas é preocupante, pois está causando vícios 

na escrita e desordem.   

São visíveis as diferenças de escutas quando se relaciona redes sociais com portais de 

notícias da internet.  A rapidez faz com que usem abreviações nas palavras, no intuito 

de agilizar as mensagens, principalmente em redes sociais. É preciso ter domínio da 

língua falada e escrita, para só assim, entender o que eles escrevem.  

Pode-se definir internet como uma gigante rede mundial de computadores, interligados 

por linhas de telefone, linhas de comunicação privadas, cabos, canais de satélites e 

diversos outros meios de telecomunicação. (Fidélis, 2010, p.211) 

 A participação dos pais deve ser de fundamental importância, já que estão 

criando o péssimo hábito de abreviações e erros na escrita de textos. Os jovens 



procuram escrever seus textos de forma rápida e eficaz, gerando assim os erros 

gramaticais, falta de pontuação, cortando as palavras e outros. 

 Isso é preocupante para os profissionais, pois estão fazendo com que eles 

percam o jeito certo da escrita e fala. A linguagem é vista pelos professores como 

“assassinos da Língua Portuguesa”. É comum também vermos textos jornalísticos com 

a falta de conhecimento do português culto, palavras escritas de maneira errada. A falta 

de leitura é o que causa todo esse transtorno e com isso a cobrança é cada vez mais 

frequentes em concursos públicos, vestibulares dentre outros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO COTIDIANO DOS JOVENS  

 

 

 A partir da década de sessenta a vida das pessoas passou por mudanças 

significativas. As famílias até então, tinha como padrão, pai, mãe e filhos. O pai era o 

provedor da casa, a mãe a que realizava as tarefas domesticas e os filhos obedeciam 

às determinações dos pais. Embora já estivemos sob a influência da televisão, mas 

esta atingia as pessoas com posses e era minoria. Boa parte da população brasileira, 

ainda, vivia no meio rural. A evolução industrial mudou a realidade e a forma de viver 

dos brasileiros bem como a liberdade das mulheres que passaram a trabalha fora, 

embora isso já acontecesse, mas era em escala menor. 

 Com a expansão da televisão, atingindo maiores números de casas, os hábitos 

foram se modificando. As famílias que viviam de forma simples, sem conhecer marcas 

de roupas, ou alimentos enlatados, passam a aderir as comodidades da vida moderna. 

Em nome da falta de tempo para realizar os afazeres domésticos elas aderem às 

facilidades e acatam os apelos dos anúncios televisivos. A necessidade de acompanha 

a moda, em que, os anúncios mostram as facilidades de serem bonitas/bonitos, tudo só 

depende de querer, isso vai onerar as famílias. Que até então não precisavam de muito 

passam trabalhar mais e ter menos. A insatisfação dos jovens brasileiros com o próprio 

corpo e com a sua condição social é imensurável e demonstra ser um sentimento 

crescente. A busca por uma posição de destaque, imitando os artistas passa a ser uma 

constante. 

  Nesse bojo estão as drogas, sexo fácil e outros atrativos que foram 

demagogicamente apregoados através dos festivais em especial o ocorrido nos 

Estados Unidos realizado em 1969: Festival de Woodstock. Na época Ninguém tinha 

mais de 30 anos entre os 400 mil jovens que acamparam durante três dias, comendo, 

bebendo, dormindo e fazendo amor ao ar livre. E fumando maconha. 

 Assim que a televisão passou a ser um meio de comunicação para as massas à 

influência dos programas de TV começa desde cedo, na infância, era comum as mães 

colocarem o filhos diante da televisão para assistirem programas que se dizia destinado 



as crianças, mas, tinha mensagens  destinada ao consumo atendendo a demanda do 

capitalismo. 

 

 

4.1 – OS PROGRAMAS TELEVISIVOS E SEUS ENSINAMENTOS RELACIONADOS 

À VIOLÊNCIA, A DESEDUCAÇÃO. 

 

  

 Dentro deste cenário o que mais  chama a atenção é o comportamento do jovem, 

não é apenas a influência direta da mídia no comportamento violento dos adolescentes 

ou a atividade sexual precoce, que começa desde a infância como acima exposto, mas 

sim a incansável busca pro se tornar famoso, confrontados com as beldades da 

televisão, em específico das novelas ou  cinema, a eles parecia ou parece fácil ser 

tornar uma estrela do dia para a noite. A busca pela beleza e a fama leva a extremos, 

como os casos de bulimias. A ditadura do corpo perfeito, as comparações com esse ou 

aquele torna os adolescentes reféns da busca pelo perfeito e a imitação da vida de 

outros, deixando de viver a própria vida.  

 A presença da TV nas casas e nas escolas não é mais com fins informativos, 

mas sim se posta como fato social permanente e irreversível, sendo bem interpretada 

por Rosa Maria Bueno Fischer (2001, p.28), da seguinte maneira: “Imagem é tudo! ’ – 

esse é o conselho que ouvimos todos os dias: é preciso não apenas ser, mas ‘parecer 

ser’; e se não pudermos ser, que nos esforcemos para parecer, e isto até pode bastar, 

porque cultivar a imagem de si mesmo, de um produto, de uma ideia mostra-se como 

algo tremendamente produtivo. Basta lembrar como ocorrem as campanhas políticas ou 

as performances públicas dos governantes, especialmente em país como os Estados 

Unidos da América.”. 

 Neste sentido não podemos deixar de citar o grande mestre Paulo Freire que se 

refere ao conformismo imposto pelo capitalismo em forma de imagens da seguinte 

forma: 

 

 

 



 
 “(...) quanto mais os oprimidos vejam os opressores como imbatíveis, 
portadores de um poder insuperável, tanto menos acreditam em si mesmos”. 
Foi sempre assim (...). Uma das tarefas (...) é procurar, por meio da 
compreensão crítica (...), ajudar o processo no qual a fraqueza dos oprimidos 
se vai tornando força capaz de transformar a força dos opressores em fraqueza. 
(Freire 2000, p.126): 

 

 

 Para os estudiosos de psicologia, está claro que a influencia da televisão e 

atualmente a internet na vida das crianças e adolescente e maléfica. Nunes afirma o 

que segue: O computador, com os recursos disponíveis pelo uso da Internet, é a 

preferência dos adolescentes. Horas seguidas em frente à máquina, falta de sono, 

queda no rendimento escolar, pouco relacionamento “real” com os amigos são apenas 

alguns sintomas alarmantes do uso abusivo do computador (Nunes, pág. 03. 2004).  

 Não podemos negar que os avanços tecnológicos trouxeram benefícios 

imprescindíveis para a forma de ensina e aprender.  Porém eles precisam ser 

manuseados com inteligência senão acabam atrapalhando e proporcionando 

aprendizados nada condignos com a idade de quem está utilizando-se deles. Segundo 

Strasburger, a utilização da Internet no ensino é reconhecida e positiva, provocando 

mudanças nos sistemas pedagógicos e nos processos de aprendizagem. Pois, ao 

contrário da televisão, cuja comunicação  é de um para todos ou do telefone, que é de 

um  para um, na Internet a comunicação é de todos para todos, expandindo o saber. 

(Strasburger, pág. 33 1999), 

 

 4.2. DA TELEVISÃO A COMUNICAÇÃO MÓVEL  

 

 De acordo com informações disponíveis Uol  Noticias e Tecnologias; Oito em 

cada 10 crianças e jovens brasileiros entre 9 e 17 anos usuários de internet costumam 

acessar a rede pelo celular todos ou quase todos os dias. Pela primeira vez, o 

dispositivo móvel ultrapassou o computador de mesa como principal equipamento 

utilizado pela garotada para navegar. Em 2013, os celulares correspondiam a 53% dos 

acessos (contra 71% de desktops), e em 2014 o número passou para 82%. Os dados 

são da edição 2014 da pesquisa anual sob obre o uso da internet por crianças e 

adolescentes no Brasil feita pelo Cetic.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil).  



 A cada dia as crianças estão tendo acesso, cada vez mais novos ao celular. 

Percebem-se crianças com pouca idade manuseando os aparelhos e utilizando-os 

como meio de diversão ou entretimento. Em tempos anteriores era normal o quarto das 

crianças recém-nascidas serem decoradas com brinquedos, havia os chocalhos e 

outros tipos de atração para o passa tempo das crianças. Atualmente a mãe coloca-

lhes nas mãos um celular como forma de distração e assim eles vão crescendo 

vinculados à tecnologia, distante da realidade que os cercam e vivenciando cada vez 

menos as brincadeiras outrora saudáveis e pertinentes a idade.  

 A citada pesquisa aponta para a evolução contagiante e até mesmo gritante, cujo, 

números apontam o inclausuramento das crianças, jovens e mesmo adultos em seus 

lares. Verifique os números:  

 A pesquisa também mostra que a sala de casa é o local onde 81% dos jovens 

acessam a internet na maioria das vezes, seguido pelo próprio quarto ou outro cômodo 

privado da casa (73%). Quase metade deles (49%) costuma navegar quando está na 

rua ou em deslocamento. Em 2012, esse número era de apenas 18%. As velhas lan 

houses, que em 2012 correspondiam a 35% dos locais de acesso, hoje correspondem a 

apenas 22%. “Hoje vemos uma estagnação das lan houses e um aumento considerável 

no uso dentro dos domicílios, também graças ao celular”. 

 A tendência cada vez mais é a tecnologia substituir aparelhos que no passado 

eram top de linha. Percebe-se isso na forma como se vê televisão, já estamos na era do 

youtube, música, as futuras gerações nem tomarão conhecimento do que é um CD e 

muito menos de um toca CD e assim poderíamos enumerar uma série de aparelhos que 

já viraram peça de museu.  

 De acordo com site Sempre Família, ainda, não há um consenso quanto o uso 

das tecnologias pelas crianças, vejamos o se afirma: Embora ainda não haja consenso 

entre os especialistas, muitos apontam consequências sombrias do contato excessivo 

das crianças com as novas tecnologias. A terapeuta canadense Cris Rowan, por exem-

plo, defende que o uso de tecnologia por menores de 12 anos é prejudicial ao desen-

volvimento e aprendizado infantis. 

 Este mesmo site apresenta uma pesquisa um tanto quanto curiosa quanto a ida-

de das crianças e o domínio das tecnologias:  

 



 Uma pesquisa realizada pela AVG Technologies no ano passado com famílias de 

todo o mundo mostrou que 66% das crianças entre 3 e 5 anos de idade conseguiam 

usar jogos de computador, 47% sabia como usar um smartphone, mas apenas 14% 

eram capazes de amarrar os sapatos sozinhos. No caso das crianças brasileiras, o le-

vantamento apontou que 97% das crianças entre 6 e 9 usam a internet e 54% têm perfil 

no Face book. 

 Para a geração anterior a tecnologia isso parece um absurdo. Levamos anos pa-

ra nos adaptarmos ao uso do celular, e muitas coisas, ainda, são de difícil lida no cotidi-

ano. O tempo de exposição das crianças mediante computador, celular e outros apare-

lhos causa preocupação, tanto que nos Estados Unidos a Academia de Pediatria, re-

comenda que haja limitação de tempos e sugere o que segue: Para as entidades, o 

ideal é que apenas depois dos 2 anos de idade as crianças comecem a ter contato com 

esses aparelhos e por tempo limitado. Até os 5 anos, as crianças só deveriam ficar no 

máximo 1 hora diante das telas. O tempo aumenta para 2 horas para crianças de 6 a 12 

anos e para 3 horas a partir dos 13 anos. 

 Os pais devem se preocupar com a segurança dos filhos em relação às amiza-

des nas redes sociais. A pedofilia está presente em todos os locais, mas na internet tem 

batido recordes é constante a atuação da policia desmantelando grupos de pedófilos 

que se utilizam da tecnologia para atrair crianças e cada vez mais nova. Observar o 

comportamento e acompanhar as atividades dos filhos é dever dos pais. Limitar horário 

e meios de acesso a determinados assuntos contribui para evitar a exposição das cri-

anças ao ataque dos desocupados e sem ética ou moral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O objetivo deste DOSSIÊ foi mostrar como a juventude rapidamente criou uma nova 

“linguagem” dos “internetês” e está atrapalhando na vida escolar e profissional.  

Espera-se que este projeto ajude no desenvolvimento e na construção de 

aprendizagem dos alunos, e fazer com que os mesmos se tornem leitores prazerosos e 

que passem a prestar mais atenção no que escrevem em redes sociais.  Com o 

mercado de trabalho cada vez mais exigente, muitos não conseguem a tão disputada 

vaga, seja em concursos ou entrevistas de empregos. Outros quando leva o currículo, a 

primeira coisa que analisam é a escrita e ortografia, e devido a essa linguagem acabam 

não conseguindo a vaga. Em concursos públicos é cada vez maior a procura por uma 

estabilidade, porém, cada vez mais também é exigida a Língua Portuguesa e a maioria 

não se dão conta disso, é muito comum cair ortografia errada para testar os 

conhecimentos dos candidatos e muitos não conseguem por não ter conhecimento da 

norma culta do português e não gostarem de ler. Notícias também são comuns 

despencar em concursos, onde muitos não acompanham nada, estamos a todo  

momento rodeados de informações e o impacto maior de notícias são as redes sociais 

e saites. “Enfim, nessa nova geração quem não acompanha a linguagem dos jovens é 

chamada às vezes de “velho, atrasado” por não sabermos sobre isso, muitas vezes 

aquela música do momento está no “auge”, digital influencer, corte de cabelo” e muitos 

não conhecem. Se continuar assim, cada vez mais prejudicará o aprendizado na escola 

e profissionalmente. Não adianta os professores ensinarem da maneira correta, sendo 

que eles não estão dispostos aprender.  

Este desafio que peguei foi gratificante porque além de aprender, ainda poderei ensinar 

outras pessoas.  

Quando pedi o desvio de função do meu trabalho para o setor educacional, foi um 

grande salto e desafio ao mesmo tempo, já que queria aprender como funcionava, 

sempre tive vontade em ser uma profissional da educação pelo leque de aprendizado 

que terei. Agora formada em Letras, poderei participar de todos os eventos que 

acontece na cidade junto a Coordenadoria de Cultura. Para mim é uma grande alegria 



em poder trabalhar nisso, só de saber que com esta graduação poderei não ser 

somente uma profissional da educação, mas também na área jornalística. Escrever 

sempre foi um passatempo, e assim poder escrever matérias para sites e outros meios 

de comunicação ficaram melhor ainda. Nunca pensei que fosse ter uma graduação, 

ainda mais em Letras, um sonho conquistado com esforço e dedicação. Na família 

serão duas profissionais da educação e isso é gratificante para todos, principalmente os 

pais ao verem seus filhos formando no que gostam.  
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