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RESUMO 
Este estudo apresenta uma reflexão entre o internetês e a escola. O 

internetês é visto por muitos professores como um problema, por 

reforçar a pobreza lingüística dos alunos ou regressão da Língua 

Portuguesa. Outros defendem que o internetês é uma nova forma 

de comunicação e, como tal, deve ser considerado e 

compreendido pela escola. Esse impasse requer uma discussão 

sobre a presença da linguagem da Internet na sala de aula, 

oportunizando a escola repensar sua prática de leitura e escrita. A 

proposta se dá num contexto em que a língua é considerada viva, 

dinâmica e mutável, conforme a situação, o uso, a função e o 

propósito comunicativo. A partir dos estudos de vários autores, 

busca-se identificar a relação oralidade e escrita na construção do 

internetês através de marcas lingüísticas utilizadas em ambiente 

virtual –chat– com alunos do Ensino Fundamental e Médio de 

uma Escola Pública Estadual de Alagoas. A comunicação mediada 

por computador e sua influencia no ambiente escolar recoloca a 

necessidade de desmistificarmos os preconceitos ligados à 

linguagem da Internet versus a necessidade da língua padrão. 
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1. INTRODUÇÃO 
Se você tem mais de 40 anos, não convive com adolescentes, nem 

é adepto de blog, Orkut, Twitter, salas de chat deve desconhecer a 

linguagem que a maioria dos jovens utiliza no seu dia-a-dia. O 

internetês é uma linguagem surgida em meados do final do século 

XX em ambientes virtuais, baseada na simplificação, na 

abreviação ou na supressão de letras em palavras, utilizadas nos 

enunciados da comunicação interpessoal.  

 

Essa linguagem é oriunda da familiarização dos jovens com a 

proliferação das tecnologias digitais. Nesses espaços interativos, 

os usuários se comunicam por meio de enunciados rápidos e 

criativos, criando signos com menos letras para interlocução, 

adicionando desenhos à escrita. Os significados veiculados 

tendem a garantir uma comunicação dinâmica e precisa entre o 

emissor e o receptor, protagonistas de uma cultura jovem. 

O uso do internetês tem provocado nos espaços escolares 

calorosas discussões, por desviar-se muito da língua escrita 

padrão e por reforçar a pobreza lingüística dos alunos ou 

regressão da Língua Portuguesa. Muito professores tem se 

colocado, terminantemente, contra essa modalidade de escrita. Ao 

defender que tal forma “emburrece” e empobrece a Língua 

Portuguesa, assim como a internet tem feito com o cérebro de seus 

alunos. Outros têm sido mais maleáveis, ao defender que o 

internetês é uma nova forma de comunicação e, como tal, deve ser 

considerado e compreendido pela escola. Sua inclusão deu-se a 

partir do ingresso das novas tecnologias em sala de aula, por isso 

deve-se refletir sobre as diversas linguagens midiáticas e sua 

aplicabilidade. 

Ao longo deste texto, refletiremos como se constitui a linguagem 

dos internautas e quais os efeitos dessa nova forma de linguagem 

em ambiente escolar, partindo dos seguintes questionamentos: 

esta nova forma de linguagem provoca um “assassinato” ou uma 

diversidade da língua? Qual o significado desta nova linguagem? 

De que forma os educadores poderão tratar o uso do internetês em 

sala de aula?  

Partindo da hipótese que a espécie humana organiza-se a partir de 

diversas práticas e complexas ações, mediadas por uma gama 

variada de manifestações da linguagem, nessa perspectiva, os 

homens interagem, produzindo combinações diferenciadas de 

línguas e de gêneros. As formas de comunicação baseadas nas 

novas mídias trouxeram conflitos a diversas ações na 

comunicação e nos processos interacionais. A apropriação das 

ferramentas da internet pelos internautas possibilitou que uma 

nova forma de linguagem mais rápida e dinâmica se manifestasse. 

Compreender esta manifestação é um dos papeis da educação, Leal, Elisangela. (2010). Internetês na Escola: avanço, retrocesso ou diversidade da 

lingual?.  En J.Sánchez (Ed.): Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, 

Volumen 1, pp 613-619, Santiago de Chile. 
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pois diz respeito à inclusão e a permanência do sujeito no 

ambiente digital. 

A organização deste texto configura-se num primeiro momento, 

no desvelar do internetês como uma nova forma de linguagem 

oriunda do ambiente midiático, a partir de uma concepção de 

língua como organismo vivo, dinâmico e mutável, presente EM 

vários estudos [1, 2, 3, 4 e 5] ao descreverem sobre a língua, seu 

uso, função e propósito comunicativo. Num segundo momento, 

identificaremos a relação oralidade e escrita na construção do 

internetês, através de marcas lingüísticas utilizadas em ambiente 

virtual – chat, blog – por alunos do Ensino Fundamental e Médio 

de uma Escola Pública Estadual de Alagoas e a forma como os 

educadores podem tratar o uso do internetês em sala de aula. 

A relevância deste estudo consiste na abertura de um espaço 

democrático de discussão sobre os novos paradigmas da 

linguagem a partir do avanço das TIC, contribuindo, assim, para a 

comunidade acadêmica, educadores e pesquisadores repensarem 

os efeitos da linguagem midiática no ambiente escolar: avanço, 

retrocesso ou diversidade?  

2. O SURGIMENTO DO INTERNETÊS 
Com o surgimento da Internet no final do século XX, a 

velocidade e a disponibilidade de um enorme número de 

informações em tempo real trouxeram a proximidade entre 

pessoas e também, uma nova forma de linguagem entre seus 

participantes. Os mundos virtuais [6] podem ser enriquecidos e 

percorridos coletivamente, tornando-se um lugar de encontro e um 

meio de comunicação. 

Decorrente da rapidez na interação e do exíguo tempo para digitar 

uma mensagem, oriundos dessa forma de comunicação, os jovens 

usuários se comunicam com enunciados rápidos, criando signos 

com menos letras e os significados garantem uma comunicação 

entre o emissor e o receptor. Essa linguagem é conhecida como 

internetês e, antes restrita aos técnicos de informática, vem 

ganhando força entre os jovens com a disseminação dos correios 

eletrônicos, passando a fazer parte da escrita cotidiana e, de forma 

invasiva, da escrita escolar. 

O internetês está conduzindo o indivíduo a uma cultura eletrônica, 

uma nova economia da escrita presente na Internet, nas 

telecomunicações, na televisão interativa e noutras áreas da 

tecnologia. Diante disso, um canal de TV a cabo criou o Cyber 

Movie, no qual ocorrem sessões de filmes legendados em 

internetês. Para os jovens, esse feito permite que a leitura de 

legendas de filmes se torne mais fácil e rápida, permitindo uma 

melhor compreensão dos filmes, possibilitando, assim, assistir a 

mais filmes.  

Esse é um dos cenários em que tecnologia e cultura interagem de 

forma sistemática e significativa [3] para interferir nas práticas de 

escrita contemporâneas. As possibilidades de uso da internet 

como ferramenta educacional vem aumentando periodicamente e 

os limites dessa expansão ainda são ignorados por muitos. A cada 

dia surgem novas formas de uso da internet como recurso para 

enriquecer e favorecer o processo de ensino e aprendizagem e, o 

uso do internetês já começa a influenciar a escrita em salas de 

aula. 

A grande provocação que se apresenta aos educadores é a 

familiarização com as múltiplas linguagens decorrentes da 

proliferação de novos gêneros surgidos a partir das tecnologias 

digitais: e-mail, chat, blog, Orkut, Twitter, Messager (MSN). A 

interface digital da tecnologia moderna nos aponta para o 

surgimento de novas linguagens, novos gêneros e nova 

plasticidade do texto e da imagem. A prática da escrita e da leitura 

no ciberespaço já é uma realidade, e há uma forte tendência de 

utilização desse espaço virtual cada vez mais freqüente no futuro.  

Estudos sobre o hipertexto [3] com um novo espaço de escrita e 

leitura defende que no ambiente virtual, a leitura e o texto não são 

lineares. O hipertexto abre várias possibilidades de caminhos a 

serem navegados pelo leitor, conforme a sua necessidade. Nessa 

perspectiva, ler é mais do que decodificar, é interpretar, interagir, 

explorar, fazer escolhas e buscar novos sentidos. Enquanto que, 

escrever não é mais apenas uma relação assíncrona, pois os chats 

são ferramentas que utilizam a escrita de forma síncrona e híbrida 

com integração de imagens, sons, oralidade e acúmulo de 

representações semióticas. A fim de compreendermos melhor 

como se organiza a escrita no ambiente midiático decorremos 

sobre as peculiaridades do internetês. 

3. CARACTERÍSTICAS DO INTERNETÊS: 
ESCRITA-ORALIZADA OU ORALIDADE 
ESCRITA 
A comunicação na Internet é um acontecimento textual baseado 

na linguagem escrita. Os internautas costumam relacionar a 

variedade lingüística da Internet como uma "escrita-oralizada", ou 

seja, uma transposição da fala para a escrita. Porém, essa relação 

não acontece de forma tão direta e tranqüila. A escrita em 

ambientes virtuais está entremeada por aspectos fonéticos, 

ortográficos e por representações semióticas. 

Para compreendermos a relação oral/escrito na tecnologia digital é 

preciso nos debruçarmos sobre as implicações sociais e cognitivas 

da escrita nas sociedades orais. A civilização iniciou sua formação 

com a oralidade e só posteriormente, com o surgimento da escrita 

e o advento da imprensa, tornou-se letrada, chegando a uma 

cultura que tem, usa e sofre os efeitos da escrita. O internauta 

percebe que teclar nas salas de chat apresenta usos diferentes da 

escrita de um texto escolar ou profissional, exigindo a formação 

de um novo gênero discursivo e de uma nova reflexão sobre a 

língua.  

Pesquisadores fazem ligação entre o movimento de início da 

escrita da humanidade e esta nova forma de escrever, o internetês: 

“inventar e alterar linguagens por meio do uso é talvez a mais 

humana das capacidades. Convencionar abreviações é tão antigo 

quanto a invenção da escrita”. [7] Assim, não há nada de original 

na criação do internetês, na verdade os jovens estão apenas 

reproduzindo os passos que a humanidade levou séculos para 

construir. Entender essa relação entre o internetês e a evolução da 

escrita humana nos possibilita demarcar o movimento 

oralidade/escrita na criação de um sistema vivo, dinâmico e 

modificado pelo uso, a Língua Portuguesa. 

Os pictogramas, primeiro sistema de comunicação escrita 

inventado pelo homem, corresponde a desenhos utilizados para 

expressar as ações desenvolvidas no dia-a-dia, ou narração de 

fatos acontecidos. Até muitas dessas escritas ainda podem ser 

vistas em cavernas do centro-oeste e nordeste do Brasil, serviram 

como precursores da escrita alfabética, surgindo posteriormente os 
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ideogramas, sistema onde o grafema ou desenho utilizado para 

escrever não representa mais o objeto em si, e sim apenas uma 

idéia sobre sua representação. Essa forma de escrita representa 

também as expressões, emoções e intenções do autor parecido 

como os emoticons (Quadro 1) caracteres disponíveis no teclado 

do computador que, dispostos numa certa ordem, representam 

uma idéia. Desse modo, as emoções humanas viram expressões 

passíveis de serem registradas por meio de um teclado.  

 

:-)    estou contente 

:-(     estou triste 

:´(    estou chorando 

:-/    estou indeciso 

:-D    estou sorrindo 

;-)    piscadela 

;-X   eu não devia ter dito isso 

Quadro 1.  emoticons básicos 

Na historicidade da escrita, posteriormente, os fenícios 

desenvolveram a escrita silábica, na qual apenas os valores 

consonantais das palavras eram registrados. Se na escrita fenícia 

apenas as consoantes eram grafadas, com o internetês a 

emergência de grafarmos algumas vogais surge para assegurar o 

sentido do que é dito. Em algumas formas de escrita presentes no 

internetês. A regra de registrarmos apenas uma letra para cada 

emissão sonora (sílaba) se mantém, mas essa letra agora pode ser 

tanto vogal como consoante, depende da palavra a ser grafada. O 

quadro 2 representa o internetês apenas fazendo uso do sistema 

de escrita silábica. Ao lado escrevemos a tradução para que se 

torne mais fácil a sua leitura. 

 

Internetês com característica silábica 

abs – abraços 

blz – beleza 

ctz – com certeza 
d+ =demais 

flw – falou 

gnt – gente 

hj – hoje 

kbça – cabeça 

kd – cadê 

ksa – casa 

mt – muito 

msg - mensagem 

pq – porque 

qd – quando 

qt – quanto 

t+ - até mais 

tb – também 

tc – teclar 

td - tudo 

tds- todos 

vc – você 

vlw – valeu 

Quadro 2. linguagem online (silábica) 
 

No processo evolutivo, temos os gregos que ao conhecerem o 

sistema silábico de escrita, se apropriam e o adaptam incluindo a 

esta escrita as vogais, constituindo, assim, o nosso sistema de 

escrita, o alfabético. Nesse sistema cada sílaba pode ser 

representada por apenas uma letra, por duas, três, quatro ou até 

cinco, por exemplo: TRANS DIS CI PLI NA RI DA DE. Se 

algumas escritas em internetês mantêm essa característica, em que 

se diferenciam da escrita convencional da Língua Portuguesa? O 

quadro 3 relaciona a escrita em internetês e a escrita convencional 

ou padrão da Língua Portuguesa.  

Tanto na escrita padrão, quanto no internetês existe a preocupação 

com a análise profunda dos sons que compõem a sílaba. Mas a 

letra que irá representar esse som pode apresentar algumas 

diferenças, por exemplo, na escrita das palavras aki, akele, 
colokei, daki, kebrar, arkivo e baskete o conjunto QU foi 

substituído por apenas um grafema, a letra K. O mesmo acontece 

na escrita das palavras axar, xegou e xamou, que tem o conjunto 

CH substituído por X. Os usuários do internetês alegam que tais 

abreviações são necessárias, pois em ambiente virtual a 

comunicação tem que ser rápida e a capacidade de espaço para 

texto é pouca, dependendo do veículo. 

Internetês com característica alfabética 

aih – aí 

akele – aquele 

aki – aqui 

amigu - amigo 

anaum – anão 

arkivo – arquivo 

axar – achar 

baskete - basquete 

beijaum - beijão 

colokei – coloquei 

daki - daqui 

 

ekipamento – 

equipamento 

entaun – então 

eskecer – esquecer 

falow - falou 

indu - indo 

issu – isso 

kebrar – quebrar 

naum – não 

tenhu – tenho 

xamou – chamou 

xegou – chegou 

Quadro 3. linguagem online (alfabética) 

 

A linguagem da internet tem normas para ser construída [8]. Para 

economizar caracteres, o autor enumera as seguintes normas: 

cortar quase todas as vogais; aproveitar o som dos vocábulos, 

como mas+é=mazé; empregar muitos sons onomatopéicos, como 

ronc, miau, quá, fiu, cof, rsrsrs, kkkkk; suprimir os espaços; valer-

se de todos os signos do teclado; usar maiúsculas só em 

abreviaturas e siglas ou em situações que signifiquem gritos; usar 

a letra h para acentuação, abreviaturas e siglas; exterminar os 

acentos e alguns sinais de pontuação; substituir o ch=x, qu=k.  

O uso das estratégias sugeridas por este pesquisador, também, 

pode ser observado tanto no inglês como no português (Quadro 

4). 

 

Internetês na língua inglesa 
adr – adress 

aml – all my love 

b4 – before 

bc / bcoz – because 

btw – by the may 

gl – good luck 

l8r – later 

sme1 – someone 

thx – thanks 

ttys / ttyl – tlak to you soon / talk to you later 

u – you 

ur – you are 

x – kiss 

Quadro 4. "Dicionário" de SMS e Internetês 
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Assim como na língua portuguesa a língua inglesa também tem as 

vogais suprimidas, como em ‘gl’ (good luck), ‘thx’ (thanks), ‘btw’ 

(by the way). A apreensão fonética é requisitada para decifrar 

itens como ‘x’ (kiss), ‘b4’ (befoure), ‘bcoz’ (becaiuse), ‘sme1’ 

(someone) ou ‘l8r’ (later). Mas para quem não está familiarizado 

com a linguagem dos ambientes virtuais, ‘ttyl/ttys’ (talk to you 

later/talk to you soon

O primeiro relaciona-se a redução de tempo e espaço impostos à 

interação síncrona e dependem da agilidade e rapidez do 

internauta. A capacidade de recuperação de vogais requer a 

intuição lingüística do remetente e do receptor. O internauta deve 

excluir apenas as vogais que facilmente o remetente recuperará, 

sem ambigüidades. No inglês ‘omg’ (oh my god) e no português 

‘blz’ (beleza). 

) são apenas siglas e não uma forma de 

despedida. Novas convenções sempre aparecem, pois "todo 

usuário tem liberdade d criar as suas mensagens e tb + normas… e 

tudo é admitido dd q t compreendam." [8]. Após fatigantes 

análises da comunicação em ambientes virtuais de usuários 

falantes da língua inglesa, Thurlow e Brown (2010) resumem suas 

investigações propondo três paradigmas que regem a comunicação 

em ambientes virtuais.  

O segundo está relacionado às percepções lingüísticas do 

internauta procura alternativas para comunicar mais, com menos 

espaço e de forma cada vez mais rápida. O uso de números, 

homofonia é uma alternativa muito engenhosa que agiliza a 

interação. No inglês, ‘l8r’ (later

Por fim, o terceiro refere-se a aproximação fonológica, 

representando a quebra das convenções ortográficas em favor da 

economia e agilidade na comunicação. O ‘x’ representa o som de 

‘ch', portanto é mais econômico utilizar apenas um único grafema 

para representar esse fonema. 

) e no português ‘9idade’ 

(novidade). 

Para se comunicar em ambientes virtuais, o internauta deve 

dominar a norma padrão da sua lingual [9], pois a recuperação de 

vogais suprimidas, a substituição de sílabas por números e a 

leitura de termos homofônicos só pode ser feita por um internauta 

que tenha intuições lingüísticas aguçadas. Observe: Gnt e mta 
9idade p/1 so kbça (gente é muita novidade para uma só cabeça). 

Se o internauta receptor não domina a norma padrão da língua e 

não tem intuição lingüística para decodificar a mensagem o 

diálogo não se estabelece. A necessidade do domínio da norma 

padrão para o uso da variedade lingüística da Internet demonstra 

que o jovem é um leitor e usuário da língua perspicaz. Muitos 

professores abominam essa forma de comunicação por não 

compreender os mecanismos lingüísticos necessários que estão 

por traz de nova forma de escrita. Os internautas devem dominar 

de forma plena e concomitante a tecnologia e a norma padrão da 

língua que se comunica, para estabelecer relações comunicativas 

no ambiente virtual. 

As abreviaturas presentes e a própria sintaxe do texto torna a 

língua/linguagem complexa. A escrita no ambiente virtual parece 

estar resgatando o processo de escrita da humanidade, embora 

saibamos que há uma mesclagem com outros movimentos de 

escrita oriundos da criação de outras tecnologias, não tão recentes, 

como a taquigrafia e o telégrafo. Sem dúvida, esses sistemas 

trouxeram a emergência de uma escrita cifrada e rápida, muito 

utilizada nas guerras e no mundo do trabalho. Essa emergência 

encontra-se hoje, também, presente nos argumentos dos 

internautas para justificar o uso do internetês como nova forma de 

escrever. 

Pesquisa realizada com jovens internautas [10], questiona por que 

na Internet a escrita é diferente da solicitada pela escola nos textos 

impressos. Para justificar a criação dessa forma própria de escrita 

o jovem entrevistado por esse pesquisadores responde: “Assim, na 

Internet você conversa com várias pessoas, quanto mais rápido 

você escreve melhor [...] assim, quanto mais rápido você escreve 

melhor, então, assim, às vezes vale a economia de letras sabe? 

Você coloca tipo abreviações, é... igual a gente usava direto várias 

abreviações, nem escrevia as palavras inteiras”. 

Quando este jovem fala “igual a gente usava direto várias 

abreviações, nem escrevia as palavras inteiras” ele está se 

remetendo a uma prática comum de muitos alunos, ou seja, 

abreviar o texto que o professor dita ou escreve no quadro. A 

forma como cada um abrevia as palavras ditas, também, é 

diferenciada, pois de acordo com o seu entendimento, o tempo 

dado e as convenções criadas, cada um acaba fazendo diferentes 

versões para uma mesma escrita. O fato de diferentes grupos 

sociais empregarem o mesmo sistema lingüístico proporciona um 

manifesto das palavras com valores ideológicos, tendo o seu 

sentido firmado pelo contexto em que ocorrem. O sentido se 

evoca a partir da situação social.[11]. 

kba, kbça = cabeça 

n, ñ, não, naum, naun = não 

qq, qqr, qqer = qualquer 

qdo, qnd, qndo = quando 

No cerne dessas questões, a linguagem é uma prática social que 

tem na língua a sua realidade material. A língua passa a ser vista 

como um “processo de evolução ininterrupto, constituído pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada através da 

enunciação […] penetra na vida através dos enunciados concretos 

que a realizam” [11], que situa a língua, bem como aos indivíduos 

que a usam, em um contexto sócio-histórico dinâmico e vivo, que 

não pertence a ninguém e está a serviço de qualquer ser humano e 

de qualquer juízo de valor. 

A discussão sobre a forma de abreviação do internetês e seus 

efeitos em textos fora do ambiente virtual tem dividido opiniões. 

Entendo que as línguas mudam com o tempo. Esta mudança não 

se processa de maneira instantânea ou abrupta, mas sim de 

maneira gradual e com resistências. Os falantes mais 

amadurecidos costumam preservar mais as formas antigas, 

enquanto que os mais novos ousam e experimentam mais as várias 

possibilidade que a língua abre na sua dinamicidade e 

heterogeneidade.  

Entretanto, com o advento de um novo cenário lingüístico virtual 

a Internet suscita outras convenções, que não estão presentes em 

nenhum manual de produção textual dado em instituições de 

ensino ou em alguns contextos de escritas sociais. As variações 

lingüísticas ocasionadas por esse recurso tecnológico corroboram 

para a construção de novos sentidos. Com o intuito de 

apresentarmos estas “outras convenções” presentes no internetês 

tomamos como exemplo alguns diálogos produzidos em chat por 

alunos do ensino médio de uma escola pública estadual de 

Alagoas. 
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4. O INTERNETÊS DESVELADO EM 
CHATS DE ALUNOS DA ESCOLA 
PÚBLICA 
O uso da internet em sala de aula tem crescido nos últimos anos, 

apesar da compreensão sobre as possibilidades e a diversidade de 

linguagem desse recurso não ter alcançado o mesmo êxito. As TIC 

na educação mostra-se como um importante aliado no processo de 

ensino e aprendizagem, mas traz consigo os desafios e 

enfrentamentos de outra forma de linguagem. 

A diversidade da língua utilizada na comunicação em ambientes 

virtuais não pode ser taxada como avanço ou retrocesso, ao 

contrário, existem regras complexas e dependentes do 

conhecimento da norma padrão que o internauta tem que conhecer 

e saber utilizar. Seria, pois um continuum? A língua em sua 

materialidade digital é outra [12], a língua formal é destituída do 

lugar de modelo linear de transmissão de pensamento e passa a ser 

atrelada a uma velocidade e a uma instantaneidade que se impõe e 

que não podemos negligenciar, um lugar onde é organismo vivo, 

dinâmico e de emersão de novos sentidos. 

Se o internetês surge como necessidade de conversar utilizando o 

teclado do computador de forma ágil, consequentemente, isso faz 

com que os jovens rapidamente transformem escritas lineares e 

estanques, em movimentos dinâmicos e semióticos, capaz de 

revelar sentimentos e emoções, como podemos perceber no 

exemplo de dois chats (Quadro 5 e 6), realizados com uma turma 

de alunos do 9º ano do ensino fundamental e uma turma de aluno 

do 2º ano do ensino médio durante a aula de língua portuguesa.  

x@ndynho 

10:55:21 fala com 

Sh@ron 

Kd vc??????????????????????????? 

Sh@ron 17:31:33 

fala com 

X@ndynho 

OI MO...............................BLZ.............................. 

Bi@ 17:35:25 

Fala com Sh@ron 

LuuuuuuuuuuuPERUUUUUUAAAAAAAAAAAA 

Sh@ron 17:40:50 

fala com Bi@ 

Desculpe, to tc com outra pessoa,     :-) 

Quadro 5. Exemplo de Chat realizado com alunos do ensino 
fundamental de uma escola pública estadual de alagoas 

A professora estava discutindo com os alunos como a língua se 

comporta em diferentes gêneros textuais. Nesta aula os alunos 

foram instruídos a observarem e utilizarem a escrita em diferentes 

gêneros textuais, presentes no ambiente online. A escolha pelo 

chat nesta pesquisa ocorreu por este ter sido o único gênero no 

qual o internetês se manifestou. Essa manifestação pode ter 

ocorrido apenas no chat, talvez, porque esse é considerado pelos 

alunos o único gênero que não é estudado e normatizado pela 

escola. 

 

W@lkiri@ 

14:54:20 fala 

com S@mi@ 

 

MIGAAAAAAAAAAEHOJEEEEEEEEEE 

S@mi@ 

14:59:54 fala 

com W@lkiri@ 

 

...E HOJEEE..... so de pensar fico gelada..... 

M@rcell@ 

15:03:26 

................===.................................................................. 

................/ /........................................................................ 

......____/ /____.................................................................. 

.....\..~~~~~~~  /..................Hoje....................................... 

......\................./............................e..................................... 

.......\_______/......................DIAAAAAAAA de............. 

............[   ]........................................................BJRRR...... 

......___[   ]____............................mtoooooooooo.............. 

Quadro 6. Exemplo de Chat realizado com alunos do ensino médio de 
uma escola pública estadual de alagoas 

 

Na análise de escrita dos chats dos quadros 5 e 6, percebe-se o 

conjunto de regras básicas na linguagem de ambientes virtuais [9, 

9], chamadas netiquetas, regras necessárias à boa comunicação em 

chats, Orkuts, blogs, Twitter, MSN, dentre outros, além de, 

orientarem a linguagem utilizada, são também um conjunto de 

regras da convivência na Internet que divulga alguns cuidados que 

o internauta deve ter para não ser  pego de surpresa em situações 

complicadas. Algumas das regras manifesta nos chats acima: 

a) Escrever em letras maiúsculas é mais ou menos o mesmo que 

gritar, ferindo assim a etiqueta desse ambiente. Podemos perceber 

no primeiro exemplo de chat coletado na Internet quando Bia 

chama Sharon de PERUUUUUUAAAAAAAAAAAA (perua) e 

Sharon sutilmente corta o diálogo com Bia Desculpe, to tc com 
outra pessoa, ;-) (Desculpe, estou teclando com outra pessoa). 

Mas há também alguns casos em que o uso da escrita maiúscula 

não serve para gritar, no sentido de ser ofensivo e sim, de mostrar 

euforia ou chamar atenção, como podemos observar no segundo 

exemplo de chat no diálogo de Sharon com Xandynho OI MO 
BLZ (oi amor, beleza) ou de Samia com Walkiria E HOJEEE (é 

hoje); 

b) O alongamento de vogais, consoantes, sinais de pontuação ou 

enter com valor entonacional é uma outra característica do 

internetês que já estava presente em histórias em quadrinhos, 

textos de novelas ou teatro. No dialogo entre Walkíria e Samia, o 

alongamento das vogais serve para expressar euforia e chamar a 

atenção para o dia tão esperado por elas: 

MIGAAAAAAAAAAEHOJEEEEEEEEEE (amiga, é hoje!); 

c) A criação de figuras semióticasi

Após esta análise, podemos perceber que do ponto de vista do uso 

da lingual [13] a pontuação é quase abolida, há a proliferação de 

abreviaturas que não concorda com a norma padrão, a estrutura 

das frases é extremamente simples (não há frases com períodos 

compostos) e a escrita é semi-alfabética, baseada na pauta sonora. 

Já do ponto de vista na enunciação, observa-se o emprego de 

semioses, por meio da arte ASCII. Esse é um movimento típico do 

internetês ao demonstrar que as TIC têm efeito na língua utilizada.  

 utilizando símbolos do teclado, 

entre as escritas observadas em chat. Esta em especial chama a 

atenção. A criação de figuras que ao mesmo tempo ilustra e 

comunica um fato é a expressão mais criativa dos internautas 

nessa forma de comunicação. No momento que Marcela entra na 

sala e começa a interagir com Walkiria e Samia ela de certa forma 

representa o que está deixando Samia tão ansiosa, e Walkiria tão 

eufórica. O desenho de uma taça simboliza que elas irão a uma 

festa. Interpretação confirmada pela frase dita em seguida: Hoje é 

dia de beijar muito. 

A variedade lingüística utilizada na Internet é organizada e 

complexa. Ainda assim, o internetês é um assunto que vem 

angustiando alguns professores e, consequentemente, criando um 

alarde nas instituições de ensino. Um desses mitos está 
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relacionado à influência negativa que, a proliferação de 

abreviaturas e o uso de semioses podem trazer para o ensino e a 

escrita da língua padrão. Alguns professores, independente do 

grau que lecionam, são totalmente contra essa nova linguagem e 

acreditam que ela seja um retrocesso ou massacre à Língua 

Portuguesa. Entretanto, há também aqueles que não vêem 

problemas com o internetês, pois a proliferação de abreviaturas já 

aconteceu em outros momentos da nossa história motivados pela 

tecnologia da época. Assim, com a substituição ou inclusão de 

vogais, consoantes especificas ou números nas frases para afastar 

a bisbilhotice alheia. Eles acreditam que essa forma de linguagem 

demonstra que a língua é viva, dinâmica e complexa e seu uso 

necessita de conhecimento e ousadia. 

5. O INTERNETÊS PODE ENTRAR NA 
ESCOLA? 
Por desviar-se muito da língua escrita padrão, essa linguagem 

virou motivo de preocupação para alguns educadores. Eles alegam 

que a maioria dos jovens ”plugados” na Internet e assíduos 

freqüentadores dos chats não conseguem dissociar o internetês da 

norma culta da língua e, que a utilizam inclusive na escrita sobre 

papel, em situações onde a escrita padrão formal seria a mais 

adequada. Estes educadores acreditam e defendem que a forma 

cifrada de escrita do ambiente midiático prejudica o aprendizado 

da língua portuguesa “padrão”, além de servir para empobrecer ou 

“estragar” o idioma materno, uma vez que nada tem a ver com a 

gramática normativa e a ortografia, além de subverter a semântica, 

dificultando um conhecimento satisfatório da nossa língua. 

Movimentos como eu sei escrever (www.euseiescrever.com.br),

Entretanto, há educadores que defendem que a polêmica entre o 

português formal e o internetês foi criada por cidadãos que 

acreditam que a língua e a fala são dois objetos diferenciados, 

sendo o primeiro superior e imutável, composto de regularidades 

e poder. Já a fala é informal, assistemática e submissa ao padrão 

de língua estabelecido pela norma culta. Com essa concepção, 

eles disseminam a idéia de que há movimento na língua e 

continuum na relação oralidade-escrita. Para eles, assim como 

muitos internautas, as abreviaturas e os criptogramas usados na 

comunicação midiática criam outra forma de escrita, tão rica e 

desafiadora quanto a usada em outros contextos de escrita. Para o 

professor e apresentador Sergio Nogueira “a língua é viva, evolui, 

se transforma, isso é natural,” [14] acrescentando serem muito 

importantes os professores de Língua Portuguesa procurar 

conhecer o código. 

 

criado pelo colunista Paulo Couto, revelam um posicionamento de 

negação do internetês, defendendo a necessidade consciente do 

uso do nosso idioma na Internet e com isso, ajudar a combater a 

exclusão digital. Essas pessoas crêem que as marcas de oralidade 

não podem fazer parte de textos escritos ou formais ou, ainda, que 

a língua é apenas um conjunto de signos fechado e organizados e 

de regras utilizadas ‘para falar e escrever bem’.  

O internetês provoca uma inclusão digital [5], pois o jovem que 

tem mais acesso a tecnologia é instigados a ler e a escrever. Para 

se criar uma nova linguagem é necessário um conhecimento 

básico da língua natural ou vernácula. Educadores que se 

posicionam a favor dessa reflexão, sobre a nova variedade 

linguística “proveniente” dos meios tecnológicos, devem valorizar 

a linguagem dos alunos, mostrando a adequação e diferença de 

cada forma de uso da linguagem de acordo com contexto. 

Assim como uma tese exige linguagem formal e um bate-papo, 

descontração. A comunicação em ambiente virtual necessita de 

códigos e sinais mais rápidos e curtos, conforme o grau de 

interrelação entre os internautas. Gírias com os amigos e 

abreviaturas no computador são adequadas a determinadas 

situações comunicativas, num currículo ou carta comercial, a 

norma padrão é necessária e determinante. Os alunos devem ser 

preparados para o futuro, devem dominar tantas linguagens e 

tecnologias; quantas forem as oportunidades que se existirão para 

eles. Apesar de considerarmos o internetês em sala de aula, não 

podemos deixar de lado o ensino da norma padrão, pois a 

capacidade de compreender as mensagens em situação de 

interação virtual está ligada ao conhecimento lingüístico. A escola 

é responsável pela correlação entre a norma e o uso da língua, 

adequada a demanda de novos ou emergentes gêneros discursivos. 

A escola deveria ocupar-se de como se produz um e-mail e outros 

gêneros do “discurso eletrônico” ou bastaria apenas continuar 

analisando como se escrevem cartas pessoais, bilhetes e outros 

gêneros impressos?.[4] Será que o modelo de interação proposto 

pela sociedade da informação deve ser mantido a parte da 

ambiente educacional? Essa e outras questões vêm sendo 

largamente debatidas por pesquisadores que acreditam que a 

função social da escola é formar cidadão capazes de participarem 

das varias instâncias sociais e ter garantido o direito de aprender. 

Os gêneros textuais são frutos de complexas relações entre meio, 

uso e linguagem [4]. No meio eletrônico os usos da linguagem são 

sociais, culturais e comunicativos. Pensar a escrita enquanto 

prática sociocultural oportunizada pela Internet provoca o 

seguinte questionamento: que mudanças a linguagem escrita 

transformada pelas novas tecnologias estão imprimindo ao nosso 

meio educacional? Como o internetês interfere no processo de 

ensino e aprendizagem? Quando ela entra na sala de aula há um 

avanço ou um massacre da nossa língua? 

Existem questões importantes a serem consideradas. Não se trata 

aqui de discutir se a Internet ou outras mídias podem ou não 

imprimir mudanças no sistema lingüístico, mas sim de refletir 

sobre a linguagem e seus usos, pois são estes que fundam a língua 

e, não o contrário [2]. 

Pensar sobre essa questão leva o educador a preparar o educando 

parar pensar criticamente as diversas formas de linguagem, bem 

como usá-la de maneira adequada conforme a situação, o 

propósito comunicativo, a audiência (o interlocutor), as 

convenções culturais e as restrições de gênero. Esse 

posicionamento deve ser amplamente discutido no todo da escola, 

refletindo sobre o uso de cada linguagem considerando o seu 

lugar e situação social. Finalmente, o professor pode permitir ao 

aluno, num ambiente virtual, fazer uso do internetês, mas num 

trabalho ou prova escrita deve cobrar a língua formal, sem 

abreviações ou criptogramas. Problematizar e refletir sobre 

questões como esta ajuda a esclarecer ainda mais a temática 

perene e sempre instigante da relação linguagem escola, levando o 

professor a tomar decisões sensatas e responsáveis no âmbito 

educacional. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a Internet surgiram novas palavras e expressões, muitas 

ainda sem significado direto em nossa língua. A universalização 

da língua dos ambientes virtuais fez surgir uma linguagem híbrida 

que utiliza idéias, símbolos fonéticos e representações pictóricas. 
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Essa nova linguagem é uma verdadeira revolução nas relações 

humanas [6]. 

O internetês é uma forma de comunicação que instiga ao 
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