
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

CAMPUS AVANÇADO “PROFª. MARIA ELISA DE A. MAIA” – CAMEAM 

 DEPARTAMENTO DE LETRAS – DL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DAS CRENÇAS DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA SOBRE 

O INTERNETÊS 

 

 

LUAN TALLES DE ARAÚJO BRITO 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS 

2015 



LUAN TALLES DE ARAÚJO BRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DAS CRENÇAS DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA SOBRE 

O INTERNETÊS 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Letras – PPGL, do Campus 

Avançado “Prof.ª Maria Elisa de A. Maia” – 

CAMEAM, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, como requisito final 

para obtenção do título de Mestre em Letras. 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Antônio Luciano 

Pontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS 

                                                                       2015 



Brito, Luan Talles de Araújo  
 
    Análise das crenças de professores de língua portuguesa sobre o Internetês. / 
Luan Talles de Araújo Brito – Pau dos Ferros, RN, 2015.   
 

191 f. 
 

Orientador(a):  Prof. Dr. Antônio Luciano Pontes. 
 
Dissertação (Mestrado) Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Campus 

de Pau dos Ferros. Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL  
 
1. Docentes de Língua Portuguesa. 2. Internetês – Preconceito linguístico. 3. 

Crenças – Língua Portuguesa.  I. Pontes, Antônio Luciano.  II. Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte. III.Título.  
        
              UERN/ BC                                                       CDD 410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 

                             

       

Bibliotecário: Sebastião Lopes Galvão Neto – CRB - 15/486 

 

 

 

 

 

 

 

 



A dissertação “Análise das crenças de professores de língua 

portuguesa sobre o internetês”, de autoria de Luan Talles de 

Araújo Brito, foi submetida à Banca Examinadora, constituída pelo 

PPGL/UERN, como requisito parcial necessário à obtenção do grau de 

Mestre em Letras, outorgado pela Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN. 

 

 

 

 

Dissertação defendida e aprovada em:  20  de  novembro  de  2015 . 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Antônio Luciano Pontes (UERN) 

Presidente da Banca 

 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Márcio Sales Santiago (UFC) 

1º Examinador 

 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Nonato de Oliveira (UERN) 

2º Examinador 

 

 

______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Eliete Queiroz (UERN) 

Suplente interna 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha mãe, Maria 

Luzenira de Jesus Araújo, pelo amor, 

dedicação, carinho, cumplicidade, proteção, 

cuidado e educação. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Em primeiro lugar, agradeço a Deus pelo dom de minha vida e pela oportunidade de 

concluir mais uma etapa de grande importância na minha carreira acadêmica.  Tenho certeza 

que o Senhor, mediante a ação do Espírito Santo, abençoou-me, clareou e guiou os meus 

pensamentos e caminhos durante todo o processo de realização desta pesquisa. Obrigado, 

principalmente, por renovar as minhas forças quando eu me encontrava cansado ou 

desanimado. 

Aos meus pais, Luzenira e Sebastião, por incentivarem a minha vida de estudos, 

ajudando-me na realização dos meus sonhos. 

O meu agradecimento mais que especial ao meu digníssimo orientador, o Prof. Dr. 

Luciano Pontes. Obrigado por ter acreditado no meu projeto de pesquisa, aprovando-o e 

aceitando o desafio de ajudar-me na sua concretização. Muito obrigado por abrir as portas da 

sua casa para a minha pessoa, acolhendo-me tão bem. Muito além de professor e orientador 

você se tornou, para mim, um amigo especial. Que Deus lhe recompense sempre todo o bem 

que você me fez! 

Aos Profs. Drs. Márcio Santiago e Marcos Nonato, pela leitura atenta de minha 

escrita e pelas relevantes sugestões e contribuições dadas à minha pesquisa. 

Aos docentes participantes da investigação, pela cooperação e disponibilidade. 

Aos colegas de moradia, especialmente Marcos Rosendo, Jaisna Oliveira e 

Gabriella Ferreira, pela acolhida, amizade e convivência. 

A todos os meus colegas de Mestrado, principalmente Ronaldo, Zilda, Daysa, 

Sidileide, Dayane, Anikele, Paulo e Gerlania, pelo companheirismo, diálogos e gentilezas. 

Aos docentes do PPGL – UERN, Charles Ponte, Rosângela Vidal e Socorro Maia, 

por contribuírem significativamente para o meu crescimento enquanto estudante e 

pesquisador dos fenômenos da linguagem. 

Aos secretários do PPGL – UERN, Marília e Ricardo, pela eficiência e pela 

disponibilidade em ajudar-me sempre que precisei. 

Aos queridos amigos Demóstenes, Clarice, Solange, Ana Paula e Padre Francisco 

Alves Rodrigues, pelo amor, incentivo, torcida e carinho. 

À CAPES, pelo apoio financeiro durante a realização dessa pesquisa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A verdade mora no silêncio que existe em 
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foi dito, ler as entrelinhas. A atenção flutua: 
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Rubem Alves 



RESUMO 

 

 

Nos últimos anos, o estudo das crenças na Linguística Aplicada ganhou plena expansão no 

contexto brasileiro. Por essa razão, partindo do pressuposto de que é necessária a realização 

de novas perspectivas de investigação nesse campo envolvendo aspectos mais específicos 

acerca do ensino e aprendizagem de línguas, pretendemos, neste trabalho, descrever, analisar 

e discutir as crenças de professores de Língua Portuguesa sobre o internetês e sobre o 

tratamento dessa variedade linguística em sala de aula. Sendo assim, esta pesquisa é norteada 

pelas seguintes temáticas: Crenças, Ensino de Língua Materna e Internetês. Para a discussão 

do conceito de crenças, utilizamos Barcelos (1995, 2001, 2004, 2006, 2007), Dufva (2003), 

Silva (2005, 2006, 2007), Rocha (2010), Pajares (1992), dentre outros. Quanto ao ensino de 

língua materna, especialmente Bagno (2001, 2006, 2013), Bortoni-Ricardo (2004, 2005, 

2014), Brasil (1998), Halliday (1974) e Travaglia (2009). Na discussão do internetês, numa 

visão sociointeracionista e sociolinguista, destacam-se Bakhtin (1997, 2009), Bisognin 

(2009), Coelho et al. (2015), Crystal (2005), Lévy (1997, 1999), Marcuschi (2000, 2003, 

2010), Ong (1998), Rajagopalan (2013) e Xavier (2014). Trata-se de um estudo de natureza 

descritiva e interpretativista, cuja análise dos dados é realizada qualitativamente. Para tanto, 

fizemos uso do questionário fechado do tipo Likert-scale e da entrevista semiestruturada para 

o levantamento do corpus. O presente estudo contou com a participação de docentes de 

Língua Portuguesa, de 6º a 9º anos do ensino fundamental, totalizando cinco (05) 

participantes, os quais pertenciam a escolas públicas municipais da cidade de Brejo do Cruz – 

Paraíba. Os resultados mostram que as crenças dos sujeitos investigados seguem, em geral, 

duas perspectivas valorativas diferentes ante o internetês. Uma de caráter descritivo-

normativo que o analisa como um “erro”, algo “incompleto” e indecifrável. A outra, de 

caráter descritivo-explicativo, que o explica enquanto uma variedade linguística plenamente 

funcional adequada às situações sociodiscursivas informais da esfera eletrônica de 

comunicação. Por conseguinte, essas perspectivas podem repercutir, em sala de aula, nos 

posicionamentos dos docentes em relação ao internetês. De um lado, disseminando o 

preconceito linguístico. De outro, despertando no aluno a necessidade de monitoramento do 

comportamento verbal nas diferentes práticas comunicativas da vida em sociedade. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Crenças. Docentes de Língua Portuguesa. Internetês. Preconceito 

linguístico. Monitoramento do comportamento verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

In the last years, the study of the beliefs in the Applied Linguistics gained full expansion in 

the Brazilian context. Therefore, based on the assumption that is necessary the realization of 

new investigation perspectives in this field involving more specific aspects about the language 

teaching and learning, we intend, in this study, describe, analyze and discuss the beliefs of the 

Portuguese language teachers about the netlingo and about the treatment of that linguistic 

variety in the classroom. Thus, this research is guided by the following subject areas: Beliefs, 

Teaching of the Mother Tongue and Netlingo. For the discussion of the concept of beliefs, we 

used Barcelos (1995, 2001, 2004, 2006, 2007), Dufva (2003), Silva (2005, 2006, 2007), 

Rocha (2010), Pajares (1992), among others. As for the teaching of the mother tongue, 

especially Bagno (2001, 2006, 2013), Bortoni-Ricardo (2004, 2005, 2014), Brasil (1998), 

Halliday (1974) and Travaglia (2009). In the discussion about netlingo, at a social 

interactionist and sociolinguistics vision, stand out Bakhtin (1997, 2009), Bisognin (2009), 

Coelho et al. (2015), Crystal (2005), Lévy (1997, 1999), Marcuschi (2000, 2003, 2010), Ong 

(1998), Rajagopalan (2013) and Xavier (2014). This study has a descriptive and interpretivist 

nature, whose data analysis is realized qualitatively. For this purpose, we made use of the 

closed questionnaire of the Likert-scale kind and of a semi-structured interview for the corpus 

survey. The current study was supported by Portuguese language teachers, from the grades 

6th to 9th of the middle school, totaling five (05) participants, which belonged to municipal 

public schools from city Brejo do Cruz - Paraíba. The results show that the beliefs of the 

investigated subjects follow, generally, two different value perspectives before the netlingo. 

One with normative-descriptive nature that analyzes it as an “error”, something “incomplete” 

and indecipherable. The other, with descriptive and explanatory nature, that explains it while 

a linguistic variety fully functional appropriate to informal sociodiscursive situations in the 

electronic media domain. Consequently, these perspectives can affect, in the classroom, the 

teacher attitudes in relation to the netlingo. On the one hand, spreading the linguistic 

prejudice. On the other, raising in the student the necessity of a verbal behavior monitoring 

about the different communicative practices in the life in society.  

 

 

KEYWORDS: Beliefs. Portuguese Language Teacher. Netlingo. Linguistic prejudice. Verbal 

behavior monitoring.  
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 escrita, desde o seu surgimento, passou a desempenhar uma função de grande 

importância na vida humana. Ela permeia o cotidiano do ser humano através 

de uma gama de textos que atendem a diferentes finalidades e situações comunicativas, seja 

através de um bilhete, carta pessoal, outdoor, notícia impressa ou eletrônica, Facebook, 

WhatsApp, etc. Sendo assim, torna-se cada vez mais notório o papel de destaque que a 

modalidade escrita da língua assume atualmente no processo de interlocução de um número 

significativo de comunidades linguísticas. 

Por outro lado, o surgimento de novos gêneros textuais e a consequente diversidade 

de modelos comunicativos repercutem não apenas em benefícios, mas também em 

preocupações no tocante à formação de adolescentes e de jovens, por estarem em um 

momento de amadurecimento e de construção de valores que os nortearão ao longo de suas 

vidas. Desse modo, é mister que o professor de Língua Portuguesa seja o mediador de um 

trabalho de conscientização a respeito do uso adequado do dialeto escrito (BISOGNIN, 2009; 

XAVIER, 2014) popularizado na internet, o chamado internetês. Urge, pois, a necessidade de 

se problematizar essa realidade, de modo a oportunizar um espaço de discussão que reflita e, 

ao mesmo tempo, norteie a prática pedagógica dos profissionais da área, fornecendo subsídios 

na defesa de um processo de conscientização da diversidade e adequação linguísticas. 

Para a discussão e compreensão do papel do professor de Língua Portuguesa ante o 

uso da escrita supracitada, torna-se pertinente levar em consideração o conceito de crenças, o 

qual nas últimas décadas vem despertando o interesse de pesquisadores da Linguística 

Aplicada. A importância deste conceito para as pesquisas do campo de investigação 

mencionado é perceptível à medida que se parte do pressuposto básico de que, na vida 

humana de modo geral, pensamento e ação estão inter-relacionados. Ou seja, a ação de um 

determinado indivíduo pode ser fortemente influenciada pelas crenças e interpretações da 

realidade que ele carrega consigo. Prontamente, o presente trabalho buscou responder ao 

seguinte problema de pesquisa: quais as crenças de professores de Língua Portuguesa sobre o 

internetês e sobre o tratamento dessa variedade linguística em sala de aula? 

Esta pesquisa se justifica pelo fato de a interação comunicativa mediante o uso do 

computador e de outras tecnologias ser crescente na atual conjuntura social, constituindo 

assim o internetês uma variedade linguística (ÁVILA; COX, 2008) frequentemente presente 

INTRODUÇÃO 
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nas situações comunicativas informais do mundo virtual. Contudo, de acordo com algumas 

pesquisas já realizadas (STORTO, GALEMBECK, 2007; RIBAS et al, 2007; ALVES, 

OLIVEIRA, 2010; BRITO, 2013), é comum alguns alunos transporem indevidamente o 

internetês para a produção textual formal da esfera escolar. E diante do atual quadro de 

criação e desenvolvimento tecnológicos, intensificação de uso da internet e redes sociais e 

consequente surgimento de novos modelos sociocomunicativos, torna-se necessária a 

discussão acerca do papel do professor de língua materna1 no processo de conscientização do 

uso adequado da lingua(gem) nos diversos eventos comunicativos. 

As pesquisas que endossam o tema das crenças de professores sobre a variação 

linguística na comunicação eletrônica não são tão comuns no âmbito acadêmico brasileiro. 

Por este motivo, a abordagem de tal problemática pode ser vista como algo pertinente ao 

escopo investigativo dessa área de investigação da Linguística Aplicada. Em seu artigo 

“Crenças sobre o ensino e aprendizagem de línguas na Linguística Aplicada: um panorama 

histórico dos estudos realizados no contexto brasileiro”, Silva (2007, p. 258) já apontava a 

possibilidade de estudos nessa perspectiva: “vejo a necessidade de desenvolver estudos 

empíricos em LA que investiguem as crenças de professores e alunos no meio virtual”.  

Pensando no dizer desse estudioso e sabendo que a elaboração de uma pesquisa 

científica implica o conhecimento daquilo que já foi estudado acerca do tema investigado 

(ECO, 2010), realizamos uma pesquisa no banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – CAPES, no dia 24 de janeiro de 2015, de modo que tornou-se 

possível o levantamento de quatro (04) trabalhos científicos, três (03) dissertações e uma (01) 

tese, que mantêm alguma relação com a presente proposta de investigação. 

Dessa forma, tendo em vista que este trabalho propõe uma análise e discussão em 

torno das crenças dos professores de Língua Portuguesa sobre o internetês e sobre como tratá-

lo pedagogicamente, empreendemos uma pesquisa considerando trabalhos nos quais são 

discutidos os tópicos que, didaticamente, classificamos de:  

 “Crenças e ensino de Língua Portuguesa”, delimitando, assim, a seleção de pesquisas 

inseridas no âmbito do ensino de língua materna, tendo em vista a gama de 

investigações existentes sobre crenças e ensino de línguas estrangeiras;  

  “Crenças e variação linguística”, uma vez que compreendemos o internetês enquanto 

um fenômeno de variação da modalidade escrita do português (ÀVILA; COX, 2008; 

BISOGNIN, 2009; XAVIER, 2014). 

                                                           
1 Neste trabalho, a expressão “língua materna” é empregada, especialmente, em referência ao Português 

brasileiro. 
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Neste sentido, inserimos no grupo 1) “Crenças e ensino de Língua Portuguesa”, as 

pesquisas de Moura (2011) e Sá (2012). Moura (2011) realizou uma pesquisa de campo em 

uma sala de aula de Língua Portuguesa, 8ª série (9º ano) do ensino fundamental, da rede 

estadual de ensino da cidade de Salvador – BA, objetivando a análise da relação entre a 

língua-cultura dos alunos e a norma padrão institucionalizada no âmbito escolar e na prática 

pedagógica da professora do referido componente curricular.  

Para tanto, a pesquisadora utilizou-se de diferentes instrumentos de coleta de dados, 

tais como observação de aulas, anotações em diário de campo, aplicação de questionários com 

os alunos e com a professora, etc. Esses dados possibilitaram à pesquisadora chegar à 

conclusão de que a professora da turma pesquisada apresentou “crenças, concepções e 

posicionamentos” (MOURA, 2011, p. 176) fortemente arraigadas no ensino linguístico 

prescritivo, pois a sua prática centralizou-se na prescrição da gramática tradicional, chegando, 

inclusive, a corrigir e estigmatizar a fala de seus alunos que não correspondia às normas do 

compêndio gramatical normativo.  

A dissertação de Sá (2012), pautada na análise semiolinguística do discurso, de 

Patrick Charaudeau, discute a noção de imaginário acerca da Língua Portuguesa e seu ensino. 

Para isso, o pesquisador fez uso de entrevistas com um total de 20 professores de Língua 

Portuguesa, do ensino médio, da rede pública de ensino do município de Balsas – MA. Por 

meio da análise das respostas obtidas nas entrevistas, o pesquisador evidencia que os 

professores apresentam “crenças e atitudes com relação à linguagem dos alunos” (SÁ, 2012, 

p. 44), sendo que alguns profissionais entrevistados demonstraram o que o pesquisador, 

pautado em estudiosos da área, denominou de “tabu da correção”, o qual se refere a uma 

insegurança apresentada pelos professores em interferir na produção linguística de seus 

alunos. 

Os dados coletados fizeram com que Sá (2012) dedicasse um tópico de sua análise à 

influência do internetês no texto formal escolar: “O chamado internetês e a influência do 

coloquial no formal escrito”. Neste tópico, o autor evidencia que uma das professoras 

entrevistadas apresenta uma concepção do internetês sob a ótica prescritiva do “certo x 

errado”. 

Devido ao fato de Sá (2012) investigar o imaginário dos professores de língua 

materna, no que tange à língua e ao ensino desta, o pesquisador realizou uma análise 

abrangente para que pudesse atender à complexidade da área do ensino de língua materna. 

Essa abrangência temática, por seu turno, foi justificada pelo autor como forma de 
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“acrescentar informações quanto ao imaginário sobre a língua e seu ensino (SÁ, 2012, p. 71). 

Isso fez com que o pesquisador topicalizasse a sua análise de acordo com as temáticas: 

“Evasão escolar”; “Tabu da correção e eufemismo”; “Novas tecnologias, EJA e noturno”; “O 

texto no ensino da língua e a dificuldade para interpretá-lo”; o já referido tópico “O chamado 

internetês e a influência do coloquial no formal escrito”; “Livro didático”; “Tecnologia como 

ferramenta pedagógica”; “Analfabetismo funcional”, “Material didático”, entre outras. 

Dando prosseguimento, as produções acadêmicas de Horta (2012) e Souza (2012) 

pertencem ao grupo 2) “Crenças e variação linguística”. Em sua dissertação, Horta (2012) 

reflete sobre o peso da abordagem prescritiva na prática pedagógica da disciplina de Língua 

Portuguesa e sobre as consequências que a pedagogia do “certo x errado” acarreta para o 

ensino linguístico. Tendo como locus investigativo salas de aula da referida disciplina, 

pertencentes a quatro (04) escolas do município de Juiz de Fora - MG, o pesquisador 

mencionado utilizou-se de entrevistas e observações de aulas como instrumentos para a 

obtenção de dados. A análise comparativa do material obtido evidenciou uma discrepância 

entre o discurso dos professores e a sua ação pedagógica em relação à variação linguística. Os 

docentes analisados apresentaram dificuldade em transpor didaticamente o discurso da 

pedagogia da variação para a sua prática de ensino, a qual de modo semelhante ao que foi 

observado na pesquisa de Moura (2011), recaiu na correção preconceituosa e inadequada da 

fala de seus alunos, tendo em vista a perpetuação do discurso hegemônico da norma padrão. 

Na tese de doutorado de Souza (2012), pautada na sociolinguística educacional, o 

objetivo foi a análise das crenças e atitudes de alunos e professores de língua materna “em 

relação à variação linguística dos estudantes e ao ensino-aprendizagem das variedades 

regionais” (SOUZA, 2012, p. 7). Neste sentido, a autora realizou uma pesquisa de campo em 

salas de aula de duas escolas, uma pertencente ao Brasil, no Colégio Militar de Brasília 

(CMB), e a outra localizada em Madri – Espanha, no Instituto Ramiro de Maeztu (IRM), 

produzindo uma análise por meio da triangulação de dados obtidos mediante questionários 

respondidos por alunos e professores, observação de 11 aulas nas duas escolas e análise do 

conteúdo dos livros didáticos de cada instituição. Por fim, a pesquisadora percebeu diferenças 

no tratamento da variação linguística no ensino de língua empreendido nos dois contextos 

pesquisados. Enquanto a realidade espanhola apresentou uma abordagem maior e mais 

adequada desse tratamento, percebeu-se no cenário brasileiro investigado uma prática de 

ensino mais tradicional, a qual enfatizava o ensino-aprendizagem da norma-padrão, em 

detrimento do estudo das variedades linguísticas.  
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Em contraste à dissertação de Sá (2012), a nossa pesquisa afunila um pouco mais a 

discussão em torno das crenças e intervenção pedagógica frente à transposição do internetês 

para os textos formais do âmbito escolar. É dado um destaque maior a essa questão e, de 

modo diferente da pesquisa empreendida por Sá (2012), na qual ele aplicou somente um 

instrumento de coleta de dados, as entrevistas, em nossa investigação utilizamos dois (02) 

tipos de instrumentos, questionários e entrevistas, o que proporciona a triangulação dos dados 

e uma maior validação da análise das crenças dos docentes sobre o internetês e sobre como 

eles acreditam que devem interferir na produção linguística de seus alunos quando constatado 

o uso da variedade supracitada. 

Em relação às pesquisas de Moura (2011) e de Horta (2012), o nosso trabalho 

pretende analisar crenças de professores de língua materna, especificamente, no tocante à 

modalidade linguística escrita, tendo em vista a relação entre as posições valorativas docentes 

e as concepções de linguagem e tipos de ensino linguístico subjacentes em suas falas. Nesse 

ínterim, nossa investigação poderá contribuir para uma melhoria na prática pedagógica do 

professor de língua materna, no que tange ao trabalho com a variedade linguística, de forma 

complementar às dissertações de Moura (2011) e Horta (2012), uma vez que estas focalizaram 

o processo de variação da modalidade falada da língua.  

Isso também se aplica em relação à tese de Souza (2012), a qual analisa as crenças e 

atitudes de alunos e professores sobre a variação linguística de modo mais geral, no tocante à 

modalidade falada e escrita da língua. A análise mais específica das crenças e atitudes dos 

professores de língua materna em relação à variação da modalidade escrita da língua poderá 

também fornecer subsídios para “amenizar o preconceito linguístico, que corresponde ao 

julgamento depreciativo e desrespeitoso” (SOUZA, 2012, p. 19) direcionado, no contexto que 

pesquisamos, à variedade linguística escrita aqui discutida. 

No entanto, é pertinente destacarmos ainda uma dissertação que embora não conste 

no banco de dados da CAPES, conforme pesquisa que realizamos também no dia 24 de 

janeiro de 2015, mantém uma relação com a nossa proposta investigativa, daí a importância 

de trazê-la à baila. É a pesquisa de Ribeiro (2006), localizada no acervo digital da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Nesta dissertação, Ribeiro (2006) discute 

o internetês tendo em vista as suas semelhanças e inovações com os tipos de abreviação 

tradicionais, destacando que as abreviaturas estão presentes há muito tempo na comunicação 

humana, comprovando também que o uso destas não repercute no abandono do código gráfico 

padrão convencionado. 
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Na introdução de sua pesquisa, Ribeiro (2006) deixa claro que um de seus objetivos 

investigativos seria “caracterizar a visão do professor sobre a linguagem na Internet” 

(RIBEIRO, 2006, p. 14). Por isso, no subcapítulo 6.3 de sua dissertação, intitulado “Opinião 

de profissionais da educação”, o pesquisador apresenta inicialmente alguns comentários, 

retirados de reportagens de jornais e da internet, de educadores sobre o internetês. 

Posteriormente, a fim de “melhor ilustrar a opinião de docentes quanto a essa nova forma de 

comunicação” (RIBEIRO, 2006, p. 92), ele sistematiza os dados obtidos em uma pesquisa 

realizada com dez professores de Língua Portuguesa do ensino médio, a qual teve por base a 

aplicação de questionários fechados. Por sua vez, a nossa proposta de investigação se difere 

da de Ribeiro (2006), já que realizamos uma abordagem de tal fenômeno (crenças de 

docentes) tendo em vista os resultados obtidos da triangulação de dados de questionários e 

entrevistas. 

Após a menção às lacunas abrangendo o nosso foco de investigação, é importante 

reiterar que o objetivo geral deste trabalho é analisar as crenças de professores de Língua 

Portuguesa sobre o internetês e sobre o seu tratamento pedagógico em sala de aula. Por 

conseguinte, adotamos como objetivos específicos: entender as crenças de professores de 

Língua Portuguesa acerca do internetês; compreender as crenças de docentes sobre o 

tratamento do internetês em sala de aula; e refletir sobre as experiências que podem estar 

influenciando na formação das crenças dos professores de Língua Portuguesa. Na busca de 

explicações para o problema proposto, pretendemos responder aos seguintes questionamentos: 

Quais as crenças de professores de Língua Portuguesa sobre o internetês? Que crenças tem os 

docentes sobre como tratar o internetês em sala de aula? Quais experiências podem estar 

influenciando na formação dessas crenças? 

Além da introdução, a dissertação está organizada em três (03) capítulos. Dois (02) 

capítulos de natureza teórica em que discutimos os postulados que fundamentam o nosso 

estudo; e um (01) capítulo destinado, concomitantemente, à metodologia da pesquisa e à 

apresentação e análise dos dados. Na parte final, apresentamos as considerações finais, bem 

como as referências e apêndices que serviram de base para a realização do trabalho. 

O primeiro capítulo, nomeado O estudo das crenças e a sua importância para a 

formação docente e para o ensino de língua materna, discute e delineia o conceito de 

crenças aqui adotado, levando em conta as fases de surgimento, consolidação e expansão 

dessa vertente de estudos da Linguística Aplicada. Além disso, discorre sobre os fatores 
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(concepções de linguagem e tipos de ensino de língua) e experiências que incidem na 

formação das crenças de docentes. 

O segundo capítulo, que denominamos Contextualizando e compreendendo o 

internetês, introduz uma reflexão sobre como o homem adaptou, ao longo da história, a 

maneira de produzir e veicular conhecimento e, como o próprio título sugere, explica as 

principais características do internetês, entendendo-o enquanto um fenômeno oriundo do 

processo de variação linguística.  

O terceiro capítulo é intitulado Procedimentos metodológicos e análise dos dados. 

Num primeiro momento, descrevemos a natureza da pesquisa, o perfil dos sujeitos 

pesquisados, como também os procedimentos empregados na coleta e na análise dos dados. 

Num segundo momento, analisamos e discutimos os resultados acerca das crenças de 

professores de Língua Portuguesa sobre o internetês e sobre o seu tratamento pedagógico na 

sala de aula. 

Nesta perspectiva, o presente estudo proporciona discussão e resultados relevantes à 

linha de pesquisa a que pertence, “Texto, discurso e ensino”, uma vez que aborda um tema 

atual e que os seus resultados possibilitam uma discussão sobre um dos novos modelos 

comunicativos da sociedade contemporânea e sobre a sua repercussão no ensino da produção 

textual escolar, possibilitando aos profissionais da área uma revisão ou reflexão crítica de suas 

crenças e práticas pedagógicas. 
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 formação de professores (inicial ou continuada) é um tema que tem 

despertado cada vez mais interesse de discussão no âmbito acadêmico, 

sobretudo se levarmos em conta as pesquisas que enfocam a atividade docente do ponto de 

vista das crenças dos próprios professores.  

Nessa linha de investigação, o presente capítulo tem como objetivo discutir o 

conceito de crenças, estudado na Linguística Aplicada, para que possamos compreender a 

relação entre crenças e ensino linguístico. Inicialmente, faremos um apanhado das principais 

abordagens empregadas desde o início até a fase de consolidação e expansão dessa área de 

estudo. 

Na sequência, tomando por base o sociointeracionismo bakhtiniano, delinearemos o 

conceito de crenças adotado em nossa pesquisa. Discutiremos ainda as relações entre o 

binômio crenças e conhecimento, e também a forma como as crenças podem interferir na 

prática pedagógica do professor e vice-versa. 

Em seguida, abordaremos os fatores e experiências, já apontados em algumas 

pesquisas, que atuam na formação das crenças de docentes, bem como discutiremos as 

diferentes concepções de linguagem e os tipos de ensino de língua materna prescritivo, 

descritivo e produtivo, cuja retomada será realizada no capítulo analítico.  

 

1.1 Breve histórico sobre o estudo de crenças: abordagens normativa, metacognitiva e 

contextual 

 

A pesquisa sobre as crenças e a sua repercussão no processo de ensino-aprendizagem 

de línguas têm despertado cada vez mais o interesse de estudiosos, tanto no cenário científico 

do exterior quanto no do Brasil, sendo que o início dessa investigação se deu entre as décadas 

de 70 e 80, no âmbito internacional, e na década de 90, no âmbito nacional. De acordo com 

Barcelos (2004), desde o ano de 1995 é notório, na academia brasileira, o crescente número 

de dissertações e teses sobre a temática, o que constata o potencial e a importância desse 

conceito para a ciência aplicada brasileira, no que tange ao âmbito da linguagem. 

1 O ESTUDO DAS CRENÇAS E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO 

DOCENTE E PARA O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA 

 

A 
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Para ratificar o crescente interesse pelo referido conceito, a autora toma por base 

importantes conferências da área da Linguística Aplicada (doravante LA), como por exemplo 

o Congresso da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, constatando que em seus anais 

de 1995 não havia referência alguma a estudos acerca do constructo crenças. Realidade esta 

que mudou a partir de 1997, quando nos anais do referido evento já se encontram quatro 

trabalhos que discutem crenças acerca da aprendizagem linguística. Destaca ainda que, em 

1999, a conferência da Associação Internacional de Linguística Aplicada apresentou, pela 

primeira vez, um simpósio acerca de crenças e ensino-aprendizagem de línguas, ocorrendo 

também no mesmo ano a publicação de um volume no periódico System, dedicado à discussão 

do assunto. 

Para Barcelos (2004), o interesse pelo estudo das crenças originou-se de uma 

mudança paradigmática na LA: de um olhar analítico sobre o ensino-aprendizagem de língua 

do ponto de vista da linguagem (produto) para um olhar analítico que dá ênfase ao processo, 

no qual os sujeitos envolvidos (professor e aprendiz) ocupam um lugar de destaque. Neste 

sentido, verificamos, desde a década de 70, alguns estudos que, embora não apresentem ou 

adotem a denominação de crenças, se inserem nessa temática investigativa (BARCELOS, 

2004; SILVA, 2005). É o caso do artigo de Hosenfeld, de 1978, no qual o estudioso utiliza a 

expressão “miniteorias de aprendizagem de línguas dos alunos” em referência ao 

“conhecimento tácito dos alunos” (BARCELOS, 2004, p. 127); destacamos também o artigo 

de Breen e Candlin (1980), os quais utilizam o termo “visão do aluno”. Por sua vez, o termo 

crenças é utilizado pela primeira vez na LA por Horwitz (1985), a qual utilizou em sua 

pesquisa um questionário fechado denominado de BALLI (Beliefs About Language Learning 

Inventory) para o levantamento das crenças de aprendizes e professores. 

Já no cenário científico-linguístico da academia brasileira, o interesse pelo conceito 

de crenças, conforme Barcelos (2004), ganha força com os estudos de: Leffa (1991), com o 

termo “concepções de alunos”; Almeida Filho (1993), com os conceitos de “cultura de 

ensinar” e “cultura de aprender”, este último também abordado por Barcelos (1995). Desse 

modo, é pertinente apresentarmos, mesmo que resumidamente, como esses autores delinearam 

os conceitos acima mencionados em suas respectivas pesquisas, de modo que possamos 

vislumbrar as suas relações com o conceito de crenças em autores mais recentes, como 

Barcelos (2006), Madeira (2005a), Santos (2007) e Bejarano e Soares (2008), discutidos no 

tópico subsequente. 
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Leffa (1991) empreendeu uma pesquisa envolvendo alunos prestes a ingressar na 5ª 

série do ensino fundamental (hoje, 6º ano) de uma escola pública da região de Porto Alegre - 

RS. Em seu trabalho, o autor relaciona o termo concepções dos alunos à compreensão e aos 

conhecimentos prévios que os sujeitos pesquisados possuem acerca da língua estrangeira 

inglesa e do ensino desta, uma vez que Leffa (1991, p. 58, tradução nossa) defende “que os 

alunos têm conceitos da linguagem e da aprendizagem de línguas antes de começar a estudar 

Inglês como língua estrangeira”2. 

A cultura (ou abordagem) de aprender é definida por Almeida Filho (1993, p. 13) 

como “maneiras de estudar e de se preparar para o uso da língua-alvo consideradas ‘normais’ 

pelo aluno, e que são típicas de sua região, etnia, classe social e até do grupo familiar restrito 

em alguns casos”. 

Em relação ao conceito de cultura (ou abordagem) de aprender em Barcelos (1995, 

p. 40), a autora fez uso desse termo na investigação das crenças de formandos de Letras, 

referindo-se ao “conhecimento intuitivo implícito (ou explícito) dos aprendizes constituído de 

crenças, mitos, pressupostos culturais e ideais sobre como aprender línguas”. De acordo com 

a pesquisadora, esse conhecimento relaciona-se com a idade e o nível socioeconômico de 

cada formando e baseia-se também nas experiências educacionais anteriores, nas leituras já 

realizadas e no contato com pessoas consideradas influentes. 

Já o trabalho de Almeida Filho (1993, p. 20, grifo nosso) contribuiu 

significativamente para a área de investigação de crenças e ensino de língua, mediante a 

discussão do conceito de cultura (ou abordagem) de ensinar, que segundo o autor refere-se a: 

 

Um conjunto de disposições, conhecimentos, crenças, pressupostos e, 

eventualmente, princípios sobre o que é linguagem humana, LE e o que é aprender e 

ensinar uma língua-alvo, além de abranger também os conceitos de pessoa humana, 

sala de aula, e dos papéis representados pelo professor e aluno de uma nova língua. 

 

A cultura de ensinar é concebida, então, como uma filosofia de trabalho por meio da 

qual os docentes compreendem o seu ofício e desempenham o seu papel, orientados 

principalmente pelas “concepções de linguagem, de aprender e de ensinar uma língua-alvo” 

(ALMEIDA FILHO, 1993, p. 20, grifo nosso). Concordamos com o autor e justificamos de 

antemão a necessidade de discutirmos ainda neste capítulo as concepções de linguagem 

                                                           
2 “what concepts students have of language and language learning before they start studying English as a foreign 

language” (LEFFA, 1991, p. 58). 

 



20 

 

 

subjacentes ao ensino de língua materna, de modo que poderemos compreender melhor a 

influência das referidas concepções nas crenças dos sujeitos investigados. 

Na fase inicial da pesquisa acerca das crenças sobre ensino-aprendizagem de língua, 

defendia-se que as crenças eram “estruturas mentais, estáveis e fixas” (BARCELOS, 2006, p. 

18), diferentes do conhecimento, e geralmente eram julgadas pelos pesquisadores como certas 

ou erradas. Era comum ainda a defesa da relação de causa e efeito entre as crenças dos 

sujeitos investigados e suas ações. Por conseguinte, a pesquisadora supracitada denomina esse 

período de investigação de abordagem normativa. 

A abordagem normativa tem seu início com a pesquisa de Horwitz (1985), na qual a 

pesquisadora deu ênfase à análise de crenças colhidas mediante o uso de questionários 

fechados, em escala Likert, os quais demonstravam a concordância dos sujeitos participantes 

em relação às proposições. Atualmente, esta abordagem, segundo Miccoli (2010), é 

comumente criticada nessa área de investigação porque proporciona um estudo das crenças de 

modo desvinculado do meio em que elas acontecem, impedindo, assim, a expressão fidedigna 

das crenças. Todavia, Gimenez (1994) defende a validade dessa abordagem em casos 

específicos de pesquisas que exigem um número consideravelmente grande de sujeitos 

participantes, pois nesses casos a utilização exclusiva de questionários facilita a tabulação dos 

dados. 

Além da normativa, ressaltamos também a abordagem metacognitiva (BARCELOS, 

2006), na qual se insere o trabalho de Wenden (1986). Nesta pesquisa, a autora optou pelo uso 

de entrevistas semiestruturadas na coleta dos dados, possibilitando a exposição pessoal das 

crenças dos sujeitos entrevistados (neste caso, aprendizes), os quais eram estimulados a 

expressar sobre as suas estratégias e processos de aprendizagem e sobre as suas crenças. 

Todavia, conforme aponta Miccoli (2010), essa abordagem também isola a crença da 

experiência do sujeito no ambiente de ensino e aprendizagem em que ele participa. Ambas as 

abordagens, normativa e metacognitiva, alinhavam-se à perspectiva clássica do paradigma 

cognitivista, segundo o qual as crenças eram consideradas “produções da mente de um sujeito 

consciente e autônomo em relação ao contexto sócio-histórico em que vive” (ASSIS-

PETERSON; COX; SANTOS, 2010, p. 203, grifo nosso). Ou seja, essas abordagens 

cognitivistas isolavam, abstraíam as crenças do contexto sócio-histórico em que estavam 

inseridos os sujeitos pesquisados. 

Com o passar do tempo, a pesquisa nessa área de investigação desenvolveu-se, 

possibilitando uma compreensão da cognição humana, bem como do conceito de crenças, de 
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uma forma contextual e situada. Isso aconteceu sobretudo devido à emergência da perspectiva 

sociocultural no processo de ensino e aprendizagem linguística. Barcelos (2006) denomina 

essa fase mais recente de abordagem contextual, a qual é “avaliada como a mais completa em 

relação às anteriores por buscar entender a crença como um fenômeno construído nas relações 

de natureza dinâmica que acontecem em um determinado contexto de um meio maior” 

(MICCOLI, 2010, p. 140, grifo nosso). Daí que, segundo Barcelos (2006, p. 19-20, grifos da 

autora), essa última abordagem possibilitou uma análise das crenças enquanto: “Dinâmicas 

[...]. Emergentes [...]. Socialmente construídas e situadas contextualmente [...]. Experienciais 

[...]. Mediadas [...]. Paradoxais e contraditórias [...]. Relacionadas à ação de uma maneira 

indireta e complexa [...]. Não tão facilmente distintas do conhecimento”.  

Elas não estão situadas dentro de nossa mente, de forma estática e acabada, como 

propunha o paradigma cognitivista (ASSIS-PETERSON; COX; SANTOS, 2010). Ao 

contrário, são dinâmicas, pois são passíveis de mudança, construímos e reconstruímo-las à 

medida que também somos modificados por meio das interações e experiências pelas quais 

passamos ao longo da vida. Por conseguinte, as crenças de alunos ou professores mediam e 

regulam o processo de ensino-aprendizagem, solucionando ou criando obstáculos para a 

adequada efetivação desse processo, ao passo que são paradoxais e contraditórias. 

Contemporaneamente, é notória na literatura da LA uma gama de artigos, 

dissertações, teses e livros envolvendo o assunto. Todavia, Silva (2007) destaca que o grande 

número destes limita-se apenas à descrição das crenças de professores e alunos. Neste sentido, 

torna-se contundente a seguinte advertência: 

 

A pesquisa a respeito de crenças sobre aprendizagem de línguas precisa ir além da 

simples descrição de crenças como indicadores de um comportamento futuro. É 

preciso uma investigação contextualizada das crenças. É necessário entender como 

as crenças interagem com as ações dos alunos [e acrescentamos: dos professores] e 

que funções elas exercem em suas experiências de aprendizagem [e de ensino] 

dentro e fora da sala de aula (BARCELOS, 2001, p. 87). 

 

Dessa forma, convergimos com Barcelos (2001) quando a mesma destaca a 

necessidade de essas pesquisas ultrapassarem o exercício descritivo no qual os pesquisadores 

apenas sugerem a relação entre crenças e ações, sem que se desenvolva uma investigação no 

contexto dos sujeitos pesquisados. Todavia, o presente estudo não investigará as crenças dos 

docentes através da ação, pois geralmente o internetês não constitui um conteúdo curricular da 

disciplina de Língua Portuguesa, sendo que a discussão em sala de aula envolvendo esse 
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fenômeno linguístico vincula-se muito a situações de transposição deste para o texto escolar 

formal.  

Nessa perspectiva, levando em conta a possibilidade de que, feita a observação de 

aulas, o professor não se posicionasse ou não sentisse a necessidade de problematizar o uso do 

internetês, o que inviabilizaria a análise da relação entre crenças e ação, optamos por enfocar 

somente a dimensão das crenças e, ademais, sua possível influência na prática pedagógica dos 

profissionais pesquisados. Portanto, a relação entre crenças e ação, neste estudo, será apenas 

sugerida, conforme acontece nas abordagens normativa e cognitiva (BARCELOS, 2006). 

Por seu turno, Silva (2005), referindo-se a alguns estudiosos que pesquisaram essa 

temática mediante a abordagem contextual, evidencia que suas pesquisas propuseram uma 

análise das crenças como formas de pensamento, sejam conscientes ou não, emergentes das 

experiências individuais ou coletivas do ser humano, assumindo, assim, “a historicidade do 

homem [...] a constituição do homem pelas relações e fatores sociais que definem uma época” 

(ASSIS-PETERSON; COX; SANTOS, 2010, p. 203).  

Os pesquisadores até então referenciados nos fazem corroborar que a cognição e a 

interação social são fatores influentes em nossas opiniões, ideias e percepção que temos da 

realidade ao nosso derredor, pois como bem adverte a teoria bakhtiniana, a consciência 

individual possui um caráter socioideológico, uma vez que ela não deriva de forma direta da 

natureza, mas “adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no 

curso de relações sociais (BAKHTIN, 2009, p. 36, grifo nosso). 

 

1.2 Delineando o conceito de crenças 

  

Pajares (1992) e Barcelos (2004) convergem ao destacarem que o conceito de 

crenças não é específico da LA, uma vez que ele já é discutido há muito tempo em outras 

disciplinas das ciências humanas e sociais, como Antropologia, Sociologia, Psicologia, 

Educação e sobretudo Filosofia, uma vez que esta última busca, entre outras coisas, a 

compreensão do significado atribuído às coisas. Todavia, também é notório que “Não existe, 

em LA, uma definição única para esse conceito. Existem vários termos e definições, e essa é 

uma das razões que torna esse um conceito difícil de se investigar” (BARCELOS, 2004, p. 

129, grifos nossos). 

 Crenças, conforme Silva (2000, p. 31), constitui um conceito que circula em 

diferentes enfoques teóricos, “significando a mesma coisa e, às vezes, ele vem acompanhado 
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de outros termos para explicar os comportamentos ou tipos de pensamento”. Dessa forma, é 

pertinente considerarmos também as palavras do pesquisador Silva (2007), o qual corrobora 

com o pensamento dos autores supracitados ao elencar alguns desses termos, a saber:  

 

[...] opiniões, ideologia, percepções, conceituações, sistema conceitual [...] teorias 

pessoais [...] perspectivas [...] teorias populares, conhecimento prático pessoal, 

epistemologias, modos pessoais de entender, filosofias instrucionais, teorias da ação 

[...] autocompreensão prática, sabedoria prática, metáforas e crenças (SILVA, 2007, 

p. 241). 

 

Entretanto, Soares (2005) destaca que o uso desses termos como correlatos da 

palavra crença constitui uma tentativa um tanto quanto complexa, pois os pesquisadores da 

área assumem atitudes divergentes diante dessa utilização. Por sua vez, o uso de diferentes 

termos em referência a uma mesmo conceito, conforme salienta Barcelos (2001), não é um 

fenômeno exclusivo da LA, acontecendo também nas demais áreas do conhecimento, como 

Filosofia, Psicologia Cognitiva, Psicologia Educacional e Educação. Por isso, “enquanto uns 

fundem os termos, outros optam por distingui-los” (SOARES, 2005, p. 45). Essa “floresta 

terminológica” (WOODS, 1993), porquanto, evidencia, de um lado, a complexidade deste 

conceito e, de outro, atesta a sua importância conceitual e o seu potencial para as pesquisas 

desenvolvidas na LA, conforme convergem Barcelos (2004) e Silva (2007).  

É necessário destacarmos que em seus trabalhos, Soares (2000) e Bejarano e Soares 

(2008) empregam as palavras “convicções” e “certezas” enquanto sinônimos do termo crença, 

justificando que elas evocam um sentido de “credo intenso em algo, mesmo quando não se 

tem um conhecimento mais sistematizado daquilo no que se acredita” (SOARES, 2000, p. 

45). Por seu turno, corroboramos com Soares (2000) e Bejarano e Soares (2008) em relação a 

esse uso sinonímico, de modo que empregamos também em nossa pesquisa os termos 

“convicções” e “certezas” em referência às crenças investigadas. 

No que tange à sua definição, consoante Silva (2007), o conceito de crenças passou 

por uma ressignificação na LA e, por isso, nas pesquisas empreendidas nessa área do 

conhecimento, sua conceituação não está relacionada à religião ou superstição. Mesmo não 

existindo uma uniformidade na definição do que são crenças, em uma perspectiva geral “elas 

podem ser definidas como opiniões e ideias que alunos (e professores) têm a respeito dos 

processos de ensino e aprendizagem de línguas” (BARCELOS, 2001, p. 72, grifos nossos). 

Também consciente de que não existe uma definição unívoca deste constructo na sua 

aplicação e investigação sobre o ensinar e o aprender linguístico, Silva (2005, p. 77, grifos 

nossos) define-o de modo semelhante a Barcelos (2001): 
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Ideias ou conjunto de ideias para as quais apresentamos graus distintos de adesão 

(conjecturas, ideias relativamente estáveis, convicção e fé). As crenças na teoria de 

ensino e aprendizagem de línguas são essas ideias que tanto alunos, professores e 

terceiros têm a respeito dos processos de ensino/aprendizagem de línguas e que se 

(re)constroem neles mediante as suas próprias experiências de vida e que se 

mantêm por um certo período de tempo. 

 

Notamos como o autor mencionado destaca o caráter contextual, interativo e 

relativamente estável das crenças ao afirmar que elas são emergentes, isto é, (re)construídas 

nos processos de ensino-aprendizagem, influenciando e sendo influenciadas reciprocamente 

por tais processos, uma vez que são também “vistas como social e, portanto, também cultural 

e historicamente constituídas através da interação do sujeito com o contexto” (SILVA, 2007, 

p. 250). Desta maneira, Barcelos (2006) aprofunda a sua compreensão a respeito desse 

conceito e assume uma postura convergente com o pensamento de Silva (2007), 

compreendendo crenças como: 

 
uma forma de pensamento, como construções da realidade, maneiras de ver e 

perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas experiências e 

resultantes de um processo interativo de interpretação e (re)significação. Como tal, 

crenças são sociais (mas também individuais), dinâmicas, contextuais e paradoxais 

(BARCELOS, 2006, p. 18, grifos nossos). 

 

Soares (2005), convergindo com Barcelos (2006), contribui para a compreensão do 

caráter ambivalente das crenças e sugere o motivo de elas serem, concomitantemente, sociais 

e individuais. São individuais tendo em vista que cada pessoa é única e demonstra uma 

maneira própria de apreender experiências, interpretar o mundo e posicionar-se frente aos 

acontecimentos. Porquanto, uma mesma experiência poderá impulsionar “um professor a 

tomar uma atitude mais inovadora”, bem como “poderá ser alvo de críticas e de resistências 

para o outro” (SOARES, 2005, p. 50). 

Por seu turno, Ramos (1997, p. 19, grifo nosso) adverte que 

 

a subjetividade também tem uma origem coletiva, pois a pessoa se desenvolve a 

partir das circunstâncias que vivenciou, isto é, dos valores, das crenças, dos usos e 

costumes do grupo à sua volta [...] há algo de coletivo em nossa individualidade – 

através das crenças e dos costumes que herdamos – como também existe uma 

individualidade nos valores coletivos – através das nossas verdades pessoais.  
 

Neste ponto de vista, as crenças extrapolam a dimensão da individualidade à medida 

que são também (re)construídas na coletividade, nas interações que realizamos com os demais 

membros da sociedade de que fazemos parte. Dessa forma, as experiências idiossincráticas 

pelas quais passou ao longo da vida, seja como filho(a), pai/mãe, estudante dos diversos 
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níveis de ensino e de formação inicial ou continuada, as leituras que realizou, as relações com 

os membros da instituição em que leciona, seja com o corpo administrativo ou com os seus 

alunos, tudo isso, enfim, serve de base para o pensamento e ação do docente. Por conseguinte, 

 

As suas crenças foram ao longo dessas experiências adquirindo significados; por 

isso ele muitas vezes faz como faz, acredita que deste modo é melhor, que é bom, 

porque aprendeu assim e porque pensa assim. Esse dado não pode ser esquecido: 

estudar as concepções do professor implica vê-lo nesse todo [...] (SILVA, 2000, p. 

35). 

 

Daí que as práticas discursivas e, por consequência, a linguagem assume um papel 

importantíssimo na elaboração das crenças, segundo Dufva (2003), Soares (2005), e Bejarano 

e Soares (2008). Essa relação entre crenças e linguagem vai ao encontro da concepção de 

linguagem atualmente defendida nos estudos de diferentes vertentes da Linguística Moderna, 

principalmente naquelas vinculadas à Pragmática e à Filosofia. Por isso, tornam-se relevantes 

as palavras de Marcondes (1992, p. 41, grifos nossos), segundo o qual quando “a linguagem é 

adquirida, o que se adquire não é pura e simplesmente uma língua, com suas regras 

especificamente linguísticas, mas todo um sistema de práticas e valores, crenças e interesses a 

ele associados”. Ora, se subjacente à língua existe todo um sistema de valores, crenças e 

interesses, estes passam por uma espécie de negociação nas práticas sociodiscursivas das 

quais participamos, de modo que concordamos ou discordamos, total ou parcialmente com 

esses valores e crenças. 

Isso nos permite, consequentemente, estabelecer um diálogo entre a teoria de crenças 

na LA e a teoria sociointeracionista bakhtiniana da linguagem, segundo a qual a linguagem é, 

por excelência, ideológica, e à medida que refletem e refratam ideologia, os nossos 

enunciados são produzidos “no diálogo com outros enunciados, por um sujeito em 

compreensão responsiva das palavras do outro, que inicialmente são palavras alheias, e depois 

são sentidas como palavras próprias” (MENDONÇA, 2012, p. 122). Desse modo, o 

enunciado e, diríamos, ainda, as crenças são produzidas na cadeia ininterrupta da 

comunicação verbal tendo em vista a memória do passado (MENDONÇA, 2012), uma vez 

que, conforme o pensamento bakhtiniano, o enunciado é uma réplica, uma resposta a um 

enunciado que o precedeu, diante do qual o sujeito assume uma posição responsiva ativa, 

“concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-

lo, etc” (BAKHTIN, 1997, p. 271). 

Percebemos que Soares (2005), Silva (2007) e Barcelos (2006) defendem um 

conceito de crenças semelhante à perspectiva adotada por Dufva (2003), a qual assume uma 
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orientação bakhtiniana no entendimento da cognição e, consequentemente, das crenças. 

Assim, esta autora defende que as crenças se manifestam por meio das práticas discursivas 

realizadas nos diferentes grupos da sociedade. Porquanto, o outro, o nosso interlocutor 

assume grande importância na construção de nosso pensamento e na forma como percebemos 

o mundo à nossa volta, uma vez que pensamos, ativando e reativando nossas crenças, tendo 

em vista os sentidos que construímos a partir das interações com os nossos interlocutores, 

sejam eles reais ou presumidos (BAKHTIN, 2009). Desse modo,  

 

as crenças, sob um viés bakhtiniano, podem ser conceituadas como os diferentes 

modos, axiologicamente (leia-se ideologicamente) constituídos, de se interpretar o 

mundo, refletindo-o e, também, refratando-o. São, portanto, maneiras discursiva e 

socioculturalmente situadas de se pensar, viver e sentir o mundo, das quais 

dialogicamente nos apropriamos ao participarmos dos infinitos modos em que se 

dão as relações humanas. Pelas crenças, expressamos nossas valorações ou juízos de 

valor, quando enunciamos (ROCHA, 2010, p. 231-232, grifo nosso). 

 

Neste caso, as crenças são vistas como interpretações socioideológicas valorativas da 

realidade e seus fenômenos, situadas temporal e historicamente, materializadas nas práticas 

discursivas de que participamos ao longo da vida e: 

 

além de dialogicamente (re)construídas [...] são também heteroglossica e 

polifonicamente constituídas na e pela linguagem e, assim, impregnadas pela 

diversidade e pelos conflitos, assumindo uma caráter polissêmico e dinâmico, em 

uma sociedade marcada, por sua vez, por contradições e confrontos de interesses e 

valores (ROCHA, 2010, p. 232). 

 

Além do mais, tendo em vista que a teoria bakhtiniana concebe a linguagem 

enquanto heteroglossia, “conjunto múltiplo e heterogêneo de vozes ou línguas sociais, isto é, 

um conjunto de formações verbo-axiológicas” (FARACO, 2008, p. 40), o sistema de crenças 

(BEJARANO; SOARES, 2008) de cada sujeito, por conseguinte, se constitui por meio da 

reflexão e refração dessas vozes sociais heterogêneas. Por isso, justifica-se o objetivo, em 

nossa pesquisa, de relacionarmos as crenças dos professores participantes às vozes que ecoam 

das diferentes concepções de linguagem e dos tipos de ensino de língua materna, pois como 

bem nos lembra Bakhtin (2009, p. 32), nesse processo de refletir e de refratar a realidade à 

nossa volta, os enunciados podem “distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou aprendê-la de um 

ponto de vista específico”. 

Torna-se necessário recorrermos ainda para o que teoriza Santos (1996, p. 10, grifos 

nossos) a respeito da distinção entre “crença em” e “crença sobre”. Porquanto, o autor advoga 

que: 
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A crença ou a descrença de um indivíduo na existência de um dado objeto dá, 

normalmente, pouca ou nenhuma informação a respeito da posição em que ele 

coloca o objeto dentro da dimensão avaliativa. [...]. Muito ao contrário, a crença que 

se elicita de um indivíduo sobre o objeto pode revelar, imediatamente, a posição em 

que esse indivíduo coloca o objeto dentro da dimensão avaliativa: a atitude em 

relação ao objeto [...]. 

 

Em conformidade com o autor supramencionado, a “crença em” diz respeito ao fato 

de um sujeito acreditar ou não na existência de algo, o que não possibilita uma compreensão 

clara a respeito de como esse sujeito avalia determinado objeto. Já a “crença sobre” é passível 

de revelar a forma como o sujeito avalia o objeto.  

Semelhante à distinção de Santos (1996) é a caracterização das crenças proposta por 

Duque (1999), segundo a qual estas podem ser de dois tipos: informacionais ou avaliativas. A 

primeira categoria diz respeito a tudo aquilo “que a pessoa acredita sobre os fatos de uma 

situação”. Por sua vez, se enquadra na segunda categoria o que “a pessoa acredita sobre os 

méritos, deméritos, bem, mal, justo, injusto, benefícios ou custos de diferentes situações” 

(DUQUE, 1999, p. 2). Desse modo, as categorias “crenças em” e “crenças sobre” (SANTOS, 

1996) relacionam-se, respectivamente, às crenças informacionais e crenças avaliativas 

(DUQUE, 1999). 

Por seu turno, Dewey (1910) também evidencia a existência de dois tipos de crenças. 

O primeiro tipo refere-se à crença que não necessita de confirmação ou evidência para a 

fundamentação de sua existência. No segundo tipo, por sua vez, se enquadra aquela que 

apresenta necessidade de fundamentação para a sua existência. Este último tipo o autor 

denomina ainda de pensamento reflexivo, o qual como o próprio nome sugere, consiste em 

uma reflexão cognitiva ativa do sujeito à luz das evidências e conclusões que lhe dão suporte. 

Esclarecemos que a nossa pesquisa direciona-se para o estudo das crenças sobre a 

posição avaliativa assumida pelos profissionais investigados frente ao uso do internetês, a 

qual os conduz, necessariamente, a uma atitude em relação a esse fenômeno linguístico, de 

modo que possamos verificar em que essas crenças docentes se fundamentam. 

Tendo por base os conceitos e características das crenças discutidos até o momento, 

torna-se necessário apresentarmos a nossa compreensão responsiva ativa diante do que foi 

defendido pelos autores citados, a qual nos permite delinear o conceito de crença adotado em 

nossa investigação. Por conseguinte, entendemos crença enquanto uma posição verbo-

axiológica assumida por um sujeito frente ao mundo e seus fenômenos, situada no tempo e na 

história, manifestada discursiva e dialogicamente nas interações da vida em sociedade.  
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De forma mais específica, compreendemos a crença como uma posição valorativa 

assumida pelo professor de Língua Portuguesa frente ao internetês e ao uso desse código 

gráfico, a qual se manifesta no discurso e, possivelmente, no exercício pedagógico desse 

profissional, e é constituída dialogicamente tendo em vista as concepções de linguagem por 

ele assumidas e o tipo de ensino linguístico praticado, entre outros fatores situacionais. 

 

1.3 O conceito de crenças e sua relação com conhecimento 

 

Tarefa árdua, conforme Bejarano e Soares (2008), diz respeito à diferenciação entre 

crença e conhecimento, pois não existe um consenso entre os teóricos dessa área de estudo da 

LA. Por essa razão, é comum em algumas pesquisas a distinção entre crenças e conhecimento, 

já em outras os autores defendem uma similitude semântica ou uma correlação entre os 

termos. Pajares (1992) também encara essa distinção como algo complexo, tendo em vista a 

dificuldade existente em delimitar precisamente onde esses domínios começam e terminam.  

Santos (2007), por exemplo, evidencia que apesar de esses dois domínios manterem 

até certo ponto uma relação, eles apresentam também especificidades, uma vez que, segundo 

o próprio, o conhecimento está relacionado ao que foi aprendido pelo professor durante a sua 

formação e que lhe serve de base para o desempenho de sua função, enquanto que as crenças 

se constituem mediante processos mentais envolvendo o conhecimento específico de sua área 

matizado por fatores adicionais a que o docente está sujeito: 

 

O conceito de conhecimento do professor está muito relacionado com a definição 

dos tipos de conteúdos e competências que o professor deverá dominar para 

desempenhar, adequadamente, as funções que lhe são confiadas, sendo portanto de 

extrema importância para o campo da formação de professores. Por outro lado, o 

conceito de crenças parece estar mais relacionado com os processos mentais que o 

professor coloca em prática no decurso da sua ação e que envolvem os 

conhecimentos específicos da sua profissão, matizados por todas as influências 

adicionais a que o professor está sujeito. (SANTOS, 2007, p. 34).  

 

Em conformidade, Madeira (2005a) e Soares e Bejarano (2008) veem a crença como 

destituída de cientificidade, uma vez que, segundo os autores, ela tem por base um único 

aspecto da subjetividade do indivíduo, o achismo, na interpretação da realidade e seus 

fenômenos. Daí que se justifica o posicionamento crítico de Madeira (2005a, p. 19) em 

relação à definição de crença, a qual é contraposta com a de conhecimento: 
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A explicação mais rápida e imediata é feita através da distinção entre crenças e 

conhecimentos. Em termos básicos, conhecimento é o que se tem como resultado de 

pesquisa cientifica, a partir de fatos provados empiricamente.  Crenças, por sua vez, 

são o que se “acha” sobre algo – o conhecimento implícito que se carrega, não 

calcado na investigação sistemática. 

 

Desse modo, Soares e Bejarano (2008, p.59) convergem com Madeira (2005a), pois 

consideram que o conhecimento constitui uma “forma de crença hiperjustificada”, a qual foi 

estudada rigorosamente, validada e aceita por uma comunidade, resultando da reflexão 

científica mediante constatações empíricas, ao passo que a crença abdica de investigação 

sistemática ou de justificações, mais próxima assim do senso comum e do universo dos 

“achismos”, conforme apontado também por Madeira (2005a).  

Contudo, Soares e Bejarano (2008) ainda esclarecem que, em relação à diferenciação 

desses termos, o próprio conhecimento científico surge das crenças aceitas por um dado 

momento na sociedade e pode ser a qualquer momento criticado, contestado e reformulado 

com o surgimento de uma nova teoria. Quando “nos aproximamos de alguma forma de 

conhecimento o fazemos imbuídos de nossas crenças, isso acaba causando a impossibilidade 

prática da existência de um ‘conhecimento puro’ isento de crenças” (SOARES; BEJARANO, 

2008, p. 59).  

Percebemos, porquanto, a mesma impossibilidade da existência de crença destituída 

da dimensão do conhecimento, uma vez que “todas as crenças possuem um componente 

cognitivo que representa o conhecimento, um componente afetivo capaz de produzir emoção 

e um componente comportamental ativado quando a ação é exigida”3 (ROKEACH apud 

PAJARES, 1992, p. 314, grifo nosso, tradução nossa). Assim sendo, o conhecimento também 

é visto como um componente da crença. 

Por meio dessa perspectiva assumida nas pesquisas de Madeira (2005a) e Soares e 

Bejarano (2008), as crenças se relacionam, conforme Silva (2007), ao termo mitos, os quais, 

por seu turno, surgem como consequência de estereótipos e concepções errôneas “às vezes 

veiculadas pela mídia e passadas de geração para geração sem que as pessoas parem para 

refletir ou mesmo buscar na literatura especializada elementos que justifiquem ou não esses 

mitos” (CARVALHO, 2000, p. 85).  

Entretanto, concordamos com Barcelos (2006) quando esta concebe a crença dentro 

do paradigma atual da área de cognição, destacando que a distinção entre crenças e 

                                                           
3 All beliefs have a cognitive component representing knowledge, an affective component capable of arousing 

emotion, and a behavioral component activated when action is required. 
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conhecimento é resquício do que a pesquisadora denomina de “abordagem normativa” das 

crenças, a qual foi predominante nas pesquisas iniciais dessa área de investigação. Tendo em 

vista nossa compreensão de crenças delineada na seção anterior, concordamos, nesse estudo, 

com a posição da autora supracitada, uma vez que as crenças “Não são tão facilmente 

distintas do conhecimento” (BARCELOS, 2006, p. 20), bem como a de Garbuio (2006, p. 89-

90, grifo nosso), que as compreende como “um tipo de conhecimento, podem ser consideradas 

verdadeiras sem necessariamente haver uma base evidente [...] são construtos de verdades aos 

quais aderimos ou não e são construídas a partir da história do indivíduo e a partir de sua 

interação com o meio [...]”. 

 

1.4 Das relações entre crença e ação: causa – efeito, interativa e hermenêutica 

 

De acordo com Soares (2005), as crenças assumem uma importância significativa em 

relação à prática pedagógica dos professores, pois elas dão sentido ao trabalho que esses 

sujeitos realizam em sala de aula, conferindo-lhes uma segurança na realização de uma 

determinada ação. Desse modo, a investigação acerca das crenças torna-se relevante à medida 

que se percebe a interferência destas na realidade educacional, pois é por meio delas que “os 

professores julgam, decidem, enfim, vivem a sua prática pedagógica” (SOARES, 2005, p. 46). 

Neste sentido, defendemos a necessidade de se investigar as crenças do professor, 

possibilitando a este profissional conhecer e autoavaliar “as suas crenças e teorias a respeito 

do processo ensino-aprendizagem. Assim, poderá buscar transformar suas decisões a partir de 

reorganização de seu pensamento que poderá estar fundamentado em um corpo sólido de 

conhecimentos” (SADALLA, 1997, p. 20-21). Essa relação entre pensamento e decisões 

aludida pela autora mencionada é fortemente discutida nos estudos de crenças, mais 

especificamente a sua influência na ação ou comportamento dos sujeitos, haja vista que “as 

crenças influenciam como as pessoas organizam e definem suas tarefas” (BARCELOS, 2001, 

p. 73). 

Segundo Barcelos (2006), é comum a pergunta, entre os pesquisadores iniciantes 

nessa área de investigação, sobre o que avaliar como crenças: aquilo que é dito pelos 

professores ou alunos investigados ou o que eles fazem na prática? Santos (1996, p. 8, grifo 

nosso), em seu trabalho sobre crenças e atitudes escolares nos auxilia na compreensão dessa 

questão, pois segundo ele: “Crença seria uma convicção íntima, uma opinião que se adota 

com fé e certeza [...] Já atitude seria uma disposição, propósito ou manifestação de intento ou 



31 

 

 

propósito. [...] expressão de opinião ou sentimento”. Neste sentido, o autor nos ajuda a 

compreender que as reações que temos diante de algumas pessoas, situações ou coisas são 

atitudes que manifestam nossas convicções pessoais, nossas crenças em relação ao que 

estamos nos posicionando. 

Por seu turno, Bonfim e Conceição (2009), bem como Barcelos (2006), tomando por 

base Richardson (1996), defendem a existência de três formas básicas de se compreender a 

relação entre crenças e ação: a relação causa – efeito; a relação interativa; e a relação 

hermenêutica.  

De acordo com Barcelos (2006), o nosso comportamento sofre o impacto de nossas 

crenças. A professora que acredita que a sua função é de facilitadora, tentará chegar o mais 

próximo possível ou colocará em prática essa função, de modo a interferir o mínimo possível 

nas atividades realizadas por seus alunos, para que estes possam desempenhar um maior 

controle nessas atividades. Por isso, nas primeiras pesquisas na área da educação, os 

comportamentos e características da personalidade eram considerados como indicadores 

válidos das futuras ações dos professores. 

Desse modo, conforme Bonfim e Conceição (2009), a relação causa – efeito 

compreende que as ações pedagógicas são influenciadas direta ou indiretamente pelas crenças 

do professor, por meio das quais ele escolhe uma abordagem de ensino que acredita ser a mais 

efetiva. Todavia, Barcelos (2006) advoga que crenças e ação não se relacionam de modo tão 

simples assim. 

Segundo Bonfim e Conceição (2009), na relação interativa, defende-se a ideia 

segundo a qual não apenas as crenças, mas também a experiência oriunda da reflexão sobre as 

ações passadas influencia no processo de mudança e de construção de novas crenças. A 

mudança, nesse caso, acontece “quando tomamos consciência do que realmente acreditamos”, 

passamos a questionar a sua coerência no nosso dizer ou no nosso fazer, “e vislumbramos 

uma possibilidade de pensamento alternativo” (BARCELOS, 2006, p. 26).  

Em outras palavras, nesse segundo tipo de relação há a defesa de que é possível uma 

influência mútua entre crenças e ações. Aquilo que os professores realizam em sala de aula e 

as constantes decisões que tomam em relação à metodologia empregada diariamente “testam e 

refinam muitos de seus princípios” (BARCELOS, 2006, p. 27). 

Já a terceira relação, a hermenêutica, considera o vínculo entre o contexto, as crenças 

e a prática pedagógica (ação). Barcelos (2006) destaca que há duas possibilidades nessa 

relação: a não correspondência entre crenças e ação e a influência dos fatores advindos do 
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contexto no qual os sujeitos investigados estão inseridos. Assim, na relação hermenêutica, 

torna-se mais fácil o entendimento da interferência de fatores contextuais em casos de 

contradição entre o que os sujeitos acreditam e o que fazem na prática (BARCELOS, 2006; 

BONFIM & BEJARANO, 2009). 

Em síntese, essas relações não são excludentes. Cada qual proporciona uma 

ampliação do olhar analítico para as crenças e ações apresentadas pelos sujeitos pesquisados, 

no nosso caso, os professores da disciplina de Língua Portuguesa, uma vez que trazer à baila 

essas crenças, “refletindo sobre elas, pode ser uma possibilidade de modificar ou, ao menos, 

tornar mais conscientes algumas crenças que interferem nas decisões e atitudes tomadas em 

sala de aula” (BEJARANO; SOARES, 2008, p. 69). 

De acordo com Barcelos (2006), é bastante característica nas pesquisas sobre crenças 

a discussão em torno da discrepância entre aquilo que os sujeitos pesquisados dizem e aquilo 

que eles fazem na prática. A autora adverte ainda que não é sempre que agimos conforme 

aquilo que acreditamos, por isso é possível a constatação do conflito ou dissonância entre o 

discurso e a prática. 

Pautando-se no estudo de Gimenez (1994), Bonfim e Conceição (2009) defendem 

que inteligência e ação humanas devem ser analisadas enquanto dependentes do contexto, 

tornando-se, pois, incongruente a análise da relação crenças/ação que não considera o 

contexto situacional onde atuam os sujeitos investigados. Algumas crenças têm sua 

permanência no plano abstrato e não se transformam em uma ação passível de observação. O 

motivo seria justamente as barreiras impostas pelo contexto. A incongruência entre as crenças 

defendidas pelos professores e a sua ação pedagógica pode ser resultado não do pensamento 

incoerente do sujeito pesquisado, mas de fatores impostos pela realidade na qual ele se 

encontra inserido.  

Neste sentido, quando uma pessoa atribui maior crédito aos fatores situacionais, em 

detrimento de suas crenças, ela age de acordo com uma crença diferente da sua e que 

apresenta maior coerência com a situação em que ela está submetida. Conforme as autoras, 

levar em conta o caráter contextual no estudo das crenças de professores como elemento 

condicionante de suas ações em sala de aula, permite aos pesquisadores da área a obtenção de 

uma análise global e, por consequência, menos estereotipada em relação às práticas 

pedagógicas dos docentes.  

Por conseguinte, Bonfim e Conceição (2009, p. 63) argumentam que o estudo e a 

compreensão das crenças de docentes contribuem para a formação de educadores mais 
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críticos e conscientes, pautados na autorreflexão de sua prática de ensino. Favorecem, assim, 

“uma melhor adequação de objetivos, conteúdos e procedimentos em sala de aula [...] 

redundando em maior eficácia no processo de ensino e aprendizagem de línguas no contexto 

de ensino brasileiro”. 

Diante dessas considerações, destacamos a importância de se empreender uma 

discussão a respeito das crenças dos professores de Língua Portuguesa frente ao internetês, 

partindo do pressuposto de que o sistema de crenças (BEJARANO; SOARES, 2008) desses 

docentes pode influenciar as suas práticas pedagógicas em relação ao uso deste código escrito 

pelos seus alunos. Neste sentido, “a compreensão das crenças dos professores ajuda a 

entender não somente suas escolhas e decisões, mas também a divergência entre a teoria e a 

prática, e entre as crenças de formadores de professores e professores” (BARCELOS, 2007, p. 

112). 

 

1.5 A relação entre crenças e experiências, concepções de linguagem e tipos de ensino 

linguístico 

 

De acordo com Vieira-Abrahão (2004, p. 147), o mapeamento exato sobre as origens 

das crenças trazidas pelos professores de línguas é uma tarefa “difícil senão impossível”. Essa 

tarefa é complexa porque “diversos fatores inter-relacionados atuam na formação de crenças 

de aprendizes (e professores) [...] que qualquer tentativa de expor ou delimitá-los seria 

praticamente inatingível” (MADEIRA, 2005b, p. 353). No entanto, isso não impediu que 

pesquisadores do assunto apresentassem em seus estudos possíveis origens das crenças dos 

sujeitos investigados. Dessa forma, é importante considerarmos aqui as fontes (de crenças) já 

discutidas em algumas pesquisas da área da LA. 

Após analisar as crenças de um docente de uma escola de idiomas, Garbuio (2006, p. 

96) revela as suas possíveis origens, sublinhando que 

 

as crenças são de naturezas diferentes e podem se originar a partir do livro didático 

utilizado pelo professor, de programas de treinamento, das experiências do professor 

enquanto aprendiz de uma língua, da influência de antigos professores, de 

preferências estabelecidas na prática etc. 

 

Destarte, as inúmeras fontes que incidem sobre as crenças vão desde a prática de 

antigos mestres quando o sujeito desempenhava o papel de aprendiz, o manual didático 

adotado na escola, a troca de ideias em treinamentos ou congressos de que participaram 
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(RICHARDS & LOCKHART, 1994; GARBUIO, 2006), à reflexão sobre os “erros” e 

“acertos” em sua própria prática de ensino ao longo dos anos. 

Nesse ponto, Silva (2006, p. 120, grifo nosso) converge com Garbuio (2006), pois ao 

investigar crenças e aglomerados de crenças de alunos ingressantes no curso de Letras, o 

pesquisador aponta que “esses alunos-professores [...] de ensino/aprendizagem de LE (inglês) 

tiveram como origem a sua experiência como aprendizes na escola pública ou particular”. 

Sendo assim, tudo aquilo visto pelo sujeito como tendo um resultado eficiente no processo de 

ensino-aprendizagem, seja relacionado à época em que ele foi aluno ou às aulas por ele 

ministradas enquanto mediador da aprendizagem linguística, influencia significativamente a 

sua forma de entender como este ensino deve ser praticado.  

É importante mencionar ainda Vieira-Abrahão (2001, p. 153-154) a qual, baseando-

se nos educadores noruegueses Handal e Lauvas, concorda que as crenças e práticas docentes 

podem estar relacionadas às fontes a seguir: experiência pessoal, conhecimento transmitido e 

valores pessoais. A primeira fonte inclui as experiências vivenciadas por cada indivíduo, de 

modo especial aquelas relacionadas à vida educacional, seja enquanto aluno, professor ou 

mesmo pais. O segundo ponto, “conhecimento transmitido”, é entendido como “aquele 

adquirido por meio da exposição às ações e discursos de outras pessoas e por meio de livros, 

filmes e outros registros”. Ele se dá, principalmente, no contexto dos cursos de formação 

docente mediante a participação nas aulas e em conferências, além da leitura de textos e livros 

acadêmicos. A terceira fonte diz respeito aos valores “sobre o que é bom e ruim, certo ou 

errado, na vida, e, em especial, na educação” (VIEIRA-ABRAHÃO, 2001, p. 154), os quais 

são adquiridos socioculturalmente. 

De modo geral, Richardson (1996) divide ainda em três categorias as experiências 

que influem sobre as crenças e práticas pedagógicas de sujeitos docentes: experiência pessoal, 

experiência com escolarização e instrução e experiência com o conhecimento formal. Em 

vista disso, focalizamos na análise da presente investigação, principalmente, a experiência dos 

professores com o conhecimento formal, uma vez que analisamos a relação ou o diálogo entre 

as crenças apresentadas pelos professores e: 1) as concepções de linguagem; 2) os tipos de 

ensino linguístico existentes. Daí a necessidade de discutirmos, neste momento, os 

desdobramentos desses conceitos. 

Não é de hoje que a linguagem é interesse de estudo do ser humano. Sua 

investigação remonta há milhares anos, expressando-se por meio do mito, da lenda, do canto, 
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do ritual e da atividade erudita (PETTER, 2002). Ao longo da História, ela foi concebida por 

meio de ângulos, procedimentos e metodologias notoriamente diversos (KOCH, 1997). 

De acordo com Travaglia (2009), a discussão em torno do ensino de língua materna 

perpassa pela reflexão acerca das concepções de língua e de linguagem assumidas pelo 

professor em sala de aula, tendo em vista que a maneira como este profissional encara a 

linguagem norteia ou direciona a sua prática de ensino. Isso acontece porque “toda e qualquer 

metodologia de ensino articula uma opção política – que envolve uma teoria de compreensão 

e interpretação da realidade – com os mecanismos utilizados em sala de aula” (GERALDI, 

2002, p. 40). 

Segundo Petter (2002), a indagação “O que é a linguagem?” pressupõe o 

reconhecimento de que a língua natural é uma manifestação de algo mais abrangente, a 

linguagem, conforme nos ensina o mestre genebrino no início do século XX, quando afirma 

que a língua “não se confunde com a linguagem; é somente uma parte determinada, essencial 

dela, indubitavelmente” (SAUSSURE, 2004, p. 17). Petter (2002) converge com Koch (1997) 

e defende também que os estudos linguísticos apresentaram, ao longo do tempo, 

compreensões da linguagem que ora se aproximavam ora se distanciavam, conforme os 

aspectos enfatizados na análise. Desse modo, os estudos de Geraldi (2002) e de Travaglia 

(2009), entre outros, contribuem para um aprofundamento sobre essas concepções à medida 

que apontam a existência de três possibilidades de concepção de linguagem, as quais serão 

apresentadas em seguida.  

A primeira a concebe como “expressão do pensamento” (GERALDI, 2002; 

TRAVAGLIA, 2009), isto é, como tradução ou forma de exteriorizar uma expressão 

construída na mente do falante através do ato enunciativo. Koch (1997) declara que essa é a 

concepção mais antiga da linguagem, segundo a qual a língua teria como tarefa a 

representação do pensamento e do conhecimento de mundo produzido pelo homem. Assim, a 

enunciação é tida sob o viés monológico-individual e não é afetada pelo interlocutor nem 

pelas circunstâncias contextuais da situação enunciativa.  

Essa concepção postula que o sucesso com o uso da língua (tido como o falar e o 

escrever “bem”) depende da organização lógica do pensamento e, consequentemente, da 

linguagem do falante. Por sua vez, essa organização está estritamente vinculada ao 

seguimento de normas ou regras, as quais se sustentam na tão conhecida gramática normativa. 

Daí surge o equívoco de muitos em vincular o ensino linguístico exclusivamente à aquisição 

das regras prescritivas da gramática normativa. 
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Neste sentido, essa primeira compreensão da linguagem nos foi herdada: dos 

estudiosos gregos, como é o caso de Platão, interessado pela discussão acerca da existência ou 

não de uma relação entre a palavra e o conceito a que ela se refere; bem como da Gramática 

de Port-Royal, elaborada pelos franceses Lancelot e Arnaud, no século XVII, na qual se 

defende que a linguagem se fundamenta na razão, refletindo o pensamento humano 

(PETTER, 2002). 

Bakhtin (2009) denomina essa concepção de subjetivismo idealista, a qual se 

interessa pelo psiquismo e criação individual, entendendo a linguagem como um produto do 

psiquismo individual e representação fidedigna do que existe na mente do homem. Segundo o 

estudioso, essa orientação desconsidera a interferência dos fatores sociais na atividade 

enunciativa, subentendendo que quando um indivíduo não se expressa corretamente é porque 

ele também não organiza eficazmente a sua consciência e o seu pensamento. Por conseguinte, 

Bakhtin (2009) critica essa orientação, afirmando que os fatores sociais, bem como o 

interlocutor influenciam sobremaneira a nossa enunciação, seja ela escrita ou falada. 

O segundo modo de se conceber a linguagem consiste em considerá-la um 

“instrumento de comunicação” (GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 2009). Conforme esse 

ponto de vista, a língua é vista como um sistema de signos (os quais seguem regras 

combinatórias), servindo para a transmissão de uma mensagem entre um emissor e um 

receptor (KOCH, 1997). Para que a comunicação se efetive o falante deve, pois, dominar esse 

sistema (ou código), uma vez que este é entendido como “um produto social da faculdade de 

linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir 

o exercício dessa faculdade nos indivíduos” (SAUSSURE, 2004, p. 17, grifo nosso). 

Dessa forma, o uso da língua apresenta um caráter social (no sentido de ser utilizado 

por um grupo de indivíduos) e exige da comunidade de falantes a convenção, o 

preestabelecido, para que haja comunicação. Entretanto, essa abordagem abstrata da língua 

condicionou a Linguística a desconsiderar os demais componentes da situação comunicativa; 

dito de outra forma, a não considerar “os interlocutores e a situação de uso como 

determinantes das unidades e regras que constituem a língua, isto é, afastou o indivíduo 

falante do processo de produção, do que é social e histórico na língua” (TRAVAGLIA, 2009, 

p. 22).  

Essa orientação do pensamento filosófico-linguístico, intitulada de objetivismo 

abstrato, segundo Bakhtin (2009), diferente do subjetivismo idealista, preconiza a total 

independência do sistema linguístico em relação ao psiquismo individual. A estrutura 
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linguística sobrepõe-se ao sujeito, uma vez que a língua é entendida como um produto social 

preestabelecido regido por leis imanentes que devem ser aprendidas pelo falante para que 

possa participar efetivamente de sua comunidade linguística, fazendo uso da linguagem como 

instrumento para o estabelecimento da comunicação. Bakhtin (2009) critica, pois, essa 

compreensão do fenômeno linguageiro tendo em vista que esta enfatiza o sistema e deixa de 

lado os sujeitos e o contexto real de emprego da linguagem e sua influência nos nossos 

enunciados. 

Koch (1997) afirma que essa visão foi predominante nas teorias linguísticas 

estruturalistas e gerativistas, tendo em vista que os seus principais representantes, Ferdinand 

de Saussure e Avram Noam Chomsky, empenharam-se, respectivamente, na investigação dos 

seguintes objetos de estudo: langue, que corresponde ao sistema linguístico, no conjunto de 

suas regularidades e padrões subjacentes aos enunciados linguísticos; e competência, que diz 

respeito ao conhecimento que o falante possui acerca das regras de um idioma 

(WEEDWOOD, 2002). Sendo assim, percebemos que esses estudiosos empreenderam a 

descrição da língua de modo abstrato e imanente, em detrimento de seus usos reais, a parole e 

o desempenho (ou performance)4. 

No entanto, esse quadro teórico sofre uma mudança quando linguistas, de modo 

especial “em países europeus (tome-se como exemplo a França, a Alemanha, a Inglaterra) 

passaram a voltar sua atenção para a linguagem enquanto atividade, para as relações entre a 

língua e seus usuários e, portanto, para a ação que se realiza na e pela linguagem” (KOCH, 

1997, p. 11, grifo da autora). 

Por conseguinte, com o advento da chamada linguística pragmática ganha terreno a 

terceira concepção de linguagem, vista agora como “forma de interação” (GERALDI, 2002; 

TRAVAGLIA, 2009), indo de encontro, assim, às duas primeiras concepções já mencionadas, 

uma vez que, segundo Koch (1997, p. 9), nessa terceira concepção a linguagem é tomada 

como uma “ação finalisticamente orientada” que oferece aos membros de uma dada 

comunidade linguística a prática de diferentes atos sobre e através da linguagem.  

Desse modo, ao fazer uso da linguagem o indivíduo não apenas traduz ou exterioriza 

seu pensamento, e tampouco se limita à transmissão de mensagens a um receptor. O usuário 

da linguagem vai além, realiza ações, age e atua sobre o mundo, interage com o seu 

                                                           
4 Segundo Weedwood (2002), o conceito de parole constitui o segundo elemento da dicotomia saussuriana 

langue-parole, designando os enunciados realmente produzidos por meio de uma língua. Já desempenho refere-

se ao segundo elemento da distinção elaborada pela teoria chomskiana, significando o uso efetivamente realizado 

da língua em situações reais de comunicação.  
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interlocutor provocando efeitos de sentido. Essa visão dialógica sobre a linguagem considera 

o contexto pragmático-discursivo e os fatores sociais, históricos e ideológicos que o 

permeiam.5 Por isso, de acordo com Bakhtin (2009, p. 127, grifo do autor), 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psico-

fisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. 

 

Dessa forma, o filósofo russo não exclui as duas primeiras concepções de linguagem 

da sua compreensão acerca do fenômeno linguístico. Entretanto, ele não considera 

fundamentais determinados aspectos arrolados nas compreensões da linguagem enquanto 

expressão do pensamento e instrumento de comunicação, as quais dão ênfase na língua como 

monológico-individual e sistêmica, respectivamente. O mais relevante, a verdadeira 

substância da criação verbal humana, conforme Bakhtin (2009), é a interação, a ação que o 

homem opera na e pela linguagem. 

Neste sentido, abordaremos a seguir as consequências dessas concepções para o 

ensino de Língua Portuguesa, observadas a partir dos três tipos de ensino de língua materna 

propostos por Halliday (1974) e também discutidos por Travaglia (2009). Para os autores, o 

ensino linguístico realiza-se de acordo com as seguintes abordagens: prescritiva, descritiva e 

produtiva. 6 

De antemão, torna-se relevante destacarmos que essas abordagens não são 

exclusivas, podendo fazer-se mutuamente presentes na aula de língua materna, de modo que 

cada uma sugere uma resposta à pergunta “para que ensinamos a língua materna?” 

(HALLIDAY, 1974, p. 260). 

Neste sentido, Travaglia (2009) converge com Halliday (1974), pois defende a 

importância de que o professor de língua materna assuma uma postura de refletir 

constantemente sobre a sua ação pedagógica e o seu papel enquanto mediador da 

aprendizagem linguística, questionando sempre o porquê de se ministrar aulas de uma língua 

                                                           
5 Ainda segundo Koch (1997), a origem dessa concepção da linguagem enquanto uma ação intersubjetiva 

advém: da Teoria da Enunciação, na qual se destacam o filósofo e pensador russo Mikhail Bakhtin, e o linguista 

francês Émile Benveniste; e da Teoria dos Atos de Fala, surgida no âmbito da Filosofia da Linguagem e, 

desenvolvida nos trabalhos de Jonh L. Austin, Jonh Searle, entre outros. 
6 Ressaltamos a priori que, tendo por base as contribuições de Soares (1998) e Zanini (1999), discutiremos 

brevemente, de modo mais empírico, as implicações dessas compreensões de linguagem para o ensino de língua 

na sociedade brasileira nas décadas de 60 e subsequentes, como forma de contextualizar a discussão em termos 

de realidade brasileira. 
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a seus falantes nativos. Assim, esse questionamento possibilitará considerações pertinentes a 

uma prática de ensino atualizada e produtiva.  

Segundo Halliday (1974), o ensino prescritivo pauta-se por um forte desejo de 

substituição dos padrões de atividade linguística já dominados pelo aluno, considerados 

inaceitáveis, por outros ditos “aceitáveis”. Reside, pois, nessa abordagem um juízo de valor 

que considera errôneo o padrão nativo que o sujeito domina, levando-o a se adequar ao padrão 

linguístico de elevado prestígio social, concentrando-se demasiadamente no aprendizado das 

regras da gramática tradicional, ocorrendo a marginalização da língua falada e dos registros 

não literários. 

De modo semelhante é o posicionamento de Travaglia (2009), segundo o qual o 

ensino prescritivo desconsidera as habilidades linguísticas já dominadas pelos alunos e propõe 

uma negação da maneira pela qual eles se comunicam, que é considerada inferior e até mesmo 

“errada” em relação aos modelos estritamente ligados à gramática normativa e à variedade 

escrita padrão. O resultado é o empobrecimento do patrimônio sociocomunicativo 

comunitário, assim como a disseminação do preconceito linguístico ante a variação da língua 

(GAGNÉ, 2002). 

Uma consequência negativa desse tipo de ensino seria também a disseminação de 

“uma falsa imagem da natureza da linguagem” (HALLIDAY, 1974, p. 264), tida como um 

conjunto de regras e exceções numerosas, a qual está fortemente relacionada à concepção de 

linguagem como expressão do pensamento (GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 2009; KOCH, 

1997). 

No Brasil, de acordo com Zanini (1999), devido a essa concepção por muito tempo 

se confundiu ensino linguístico com ensino de gramática normativa. A década de 60, por 

exemplo, foi marcada pelo processo de ensino-aprendizagem visivelmente tradicional, no qual 

se valorizava o acúmulo de conhecimentos gramaticais, mesmo que não se soubesse a sua 

utilidade prática. O conhecimento da língua portuguesa relacionava-se ao domínio das normas 

que a regiam, da metalinguagem, o que vai ao encontro de uma prática de ensino na qual 

prevalece o estigma linguístico do “certo x errado”. 

Como se sabe, a Gramática Tradicional tem sua gênese no século III a.C., em 

Alexandria. Nesse período, os filólogos alexandrinos demonstraram uma preocupação com a 

situação da língua grega, pois notaram a sua diferença em relação à língua empregada pelos 

escritores antigos (BAGNO, 2001). Esses estudiosos principiaram o trabalho de descrição das 

regras gramaticais utilizadas nas obras clássicas, para que os interessados em escrever textos 
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literários em grego tivessem à disposição um conjunto de regras as quais passaram a servir 

como modelo de escrita. Por isso que a palavra gramática tem como significado etimológico 

“a arte de escrever bem” (BAGNO, 2001, p. 15). 

Desde então, a gramática passou a ser usada “como um código de leis, como uma 

régua para medir todo e qualquer uso oral ou escrito de uma língua” (BAGNO, 2001, p. 17, 

grifo do autor). Disseminou-se, assim, a ideia de que se um determinado fenômeno linguístico 

não pertence ao escopo das regras da Gramática Tradicional, a ele é associado o estigma do 

“erro”. Por essa razão, normalmente ela também é rotulada de gramática normativa 

(TRAVAGLIA, 2009).  

É necessário lembrar ainda que o peso da tradição normativo-prescritiva faz com que 

muitos confundam “saber a língua com saber a ortografia oficial da língua”. No pensamento 

do sociolinguista Bagno (2001), estes são tipos de conhecimento diferenciados. Enquanto o 

primeiro é natural, “adquirido espontaneamente”, o segundo é artificial, aprendido mediante 

“treinamento e memorização consciente” (BAGNO, 2001, p. 31, grifo do autor) e “não faz 

parte da gramática da língua, isto é, das regras de funcionamento da língua” (BAGNO, 2006, 

p. 131, grifo do autor). 

Bagno (2001) equipara ainda saber uma língua com saber a gramática de uma 

língua, o que se relaciona, portanto, com a chamada gramática internalizada (TRAVAGLIA, 

2009). Esta diz respeito ao conhecimento implícito de uma língua, apreendido 

espontaneamente por meio das interações ocorridas durante a vida, independentemente do 

ensino linguístico escolar. 

 

Nessa concepção de gramática não há o erro linguístico, mas a inadequação da 

variedade linguística utilizada em uma determinada situação de interação 

comunicativa, por não atendimento das normas sociais de uso da língua, ou a 

inadequação do uso de um determinado recurso linguístico para a consecução de 

uma determinada intenção comunicativa que seria melhor alcançada usando-se 

outro(s) recurso(s). (TRAVAGLIA, 2009, p. 29, grifos nossos). 

 

Em conformidade com as palavras de Travaglia (2009), para Bagno (2001) aquilo 

que muitas pessoas e os ditos “fiscais da língua” denominam de “erro de português” constitui 

nada mais do que um desvio da ortografia oficial. Esta é vista como o “modo de escrever” e 

constitui uma estratégia inventada pelo ser humano (logo, artificial) objetivando o registro 

mais duradouro daquilo que era dito. É também um decreto legal que pode sofrer modificação 

ao longo do tempo “segundo critérios racionais e mais ou menos científicos, ou segundo 
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critérios sentimentais, políticos e religiosos” (BAGNO, 2001, p. 28, grifo do autor). Além 

disso, 

 

A alteração da ortografia não provoca alteração nas estruturas gramaticais da língua. 

Por isso, conseguimos entender um texto escrito com sistemas ortográficos antigos – 

onde podem aparecer, por exemplo, CHIMICA, PHYSICA, MATHEMATICA, 

PHILOSOPHIA, PHARMACIA, HOMOEPATHICA, EGREJA, EGYPTO, 

SCENOGRAPHIA... – porque a gramática da língua não foi alterada (BAGNO, 

2001, p. 30). 

 

Durante os anos, a ortografia pode sofrer alteração devido aos fatores 

extralinguísticos já apontados, o que não significa que a estrutura gramatical da língua foi 

alterada ou que haja impossibilidade de comunicação. No entanto, isso não quer dizer também 

que o professor deve ignorar as inadequações ou desvios ortográficos nos textos dos alunos, 

afinal a ortografia oficial é uma decisão política de uma comunidade linguística e o seu 

domínio é necessário para a plena participação em dadas circunstâncias sociocomunicativas. 

Porém, 

 

antes de sair pintando de vermelho uma redação ou qualquer texto produzido pelo 

aluno, é sempre melhor ler com atenção, procurar captar as intenções do texto, as 

ideias que ele quer comunicar, os conhecimentos de mundo que ele pode transmitir, 

para só depois, numa segunda etapa, aplicar as regras da ortografia oficial para 

adequar o texto a elas (BAGNO, 2001, p. 31). 

 

Para Soares (1998), com a implantação do regime militar, iniciado na década de 60, 

uma nova concepção de ensino de língua foi implantada no cenário educacional brasileiro: a 

linguagem como instrumento de comunicação (TRAVAGLIA, 2009); principalmente a partir 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5692/71, que, segundo a autora, 

“estabelecia que à língua nacional se deveria dar especial relevo ‘como instrumento de 

comunicação e como expressão da cultura brasileira’” (SOARES, 1998, p. 57, grifo nosso). 

Por isso que o componente curricular Português ou Língua Portuguesa foi, na época, 

intitulado de Comunicação e Expressão nas séries do currículo escolar do então chamado 1º 

grau. 

Por seu turno, o ensino descritivo, conforme Halliday (1974, p. 277), interessa-se 

pelo modo de funcionamento da língua, em sua multiplicidade e diversidade, discutindo as 

habilidades já dominadas pelos alunos, buscando compreender a sua utilização, sem, contudo, 

impor uma alteração, uma vez que todas as “variedades de uma língua são parte dessa língua” 

e atendem às necessidades comunicativas de quem as emprega. 
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Travaglia (2009) vai ao encontro do pensamento do autor supracitado, afirmando que 

o ensino descritivo engloba o trabalho de análise e reflexão sobre os funcionamentos das 

diferentes variedades dialetais, permitindo ao falante o conhecimento sobre o caráter 

institucional e social da língua. 

Neste sentido, é notória a contribuição dos estudos da Sociolinguística para o ensino 

de língua materna, no que tange à abordagem descritiva mencionada acima. Na sociedade 

brasileira, por exemplo, os postulados sociolinguistas subsidiam significativamente os 

objetivos do documento legal que parametriza o ensino linguístico na etapa do fundamental da 

educação básica, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. Esse 

documento, por seu turno, defende uma prática de ensino que propicie ao aluno o 

conhecimento das “diferentes variedades do Português” (BRASIL, 1998, p. 32), contribuindo 

assim no combate ao preconceito linguístico, o qual remete a um: 

 

conjunto de mitos e superstições sobre a(s) língua(s) e seus falantes, que frutificou 

com fartura por toda a história do Ocidente, chegando praticamente intacto aos dias 

de hoje, quando a retumbante maioria das pessoas acredita piamente que existe um 

modo “certo” e um modo “errado” de falar a língua, que as pessoas sem instrução 

formal “falam tudo errado”, que existe “algum lugar no passado” onde a língua foi 

falada e escrita “corretamente”, que a língua falada não tem regras e que “só a 

escrita tem gramática” e por aí vai... (BAGNO, 2013, p. 88). 

 

Uma série de ideias e atitudes acerca do fenômeno linguístico combatidas 

cientificamente pela Sociolinguística, que, conforme Bortoni-Ricardo (2014), defende a 

heterogeneidade linguística, pautando-se no pressuposto do relativismo cultural, segundo o 

qual uma manifestação ou padrão de cultura ou de língua que recebe elevado prestígio social 

não apresenta uma superioridade intrínseca em relação à outra. A variação é um processo 

inerente às línguas naturais e caracteriza-se como sistemática, uma vez que todo fenômeno 

variacionista apresenta uma estrutura sistematicamente organizada, à medida que contribui 

para a realização de uma comunicação adequada.  

Fica claro, pois, que qualquer língua ou variedade linguística, empregada por uma 

comunidade de falantes, não deve ser analisada sob a ótica da inferioridade ou do 

subdesenvolvimento, mas da diferença (BAGNO, 2001). Na perspectiva de uma pedagogia 

culturalmente sensível aos conhecimentos dos alunos, ante o emprego de uma regra não 

padrão pelo aluno, o docente deve estar atento para dois componentes: “a identificação da 

diferença e a conscientização da diferença” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 14). Após 

identificação do uso, é necessária uma intervenção respeitosa centrada na conscientização do 

aluno, para que ele perceba a necessidade de monitoração do seu estilo. Pelo contrário, a 
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autora lembra que o trato inadequado ou mesmo desrespeitoso das diferenças provoca 

insegurança, desinteresse ou revolta no aluno. 

A variação linguística, bem como as suas implicações para a prática pedagógica, é 

um tema explorado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN), 

documento que objetiva subsidiar a construção do currículo da referida disciplina levando em 

conta a formação cidadã do aluno. O documento reconhece que nenhuma ação normativa, seja 

ela qual for, impede existência da variação, pois esta é constitutiva das línguas naturais e 

ocorre em todos os níveis linguísticos. 

Na sociedade brasileira existe uma única língua nacional formada por “uma relativa 

unidade linguística” (BRASIL, 1998, p. 29), na qual são notórias diferenças significativas 

quanto ao léxico, à pronúncia, à morfologia, à sintaxe, ao discurso, etc. O cenário linguístico 

nacional é composto pelo fenômeno de “mescla linguística”, onde podemos perceber a 

convivência de diferentes variedades linguísticas, às quais são atribuídos valores sociais 

distintos. A visão sociolinguística acerca dos fatos linguageiros ganha uma nitidez ainda 

maior no seguinte excerto: 

 

A imagem de uma língua única, mais próxima da modalidade escrita da linguagem, 

subjacente às prescrições normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo 

dos programas de difusão da mídia sobre “o que se deve e o que não se deve falar e 

escrever”, não se sustenta na análise empírica dos usos da língua (BRASIL, 1998, p. 

29). 

 

Percebemos, portanto, a crítica que o documento direciona ao anacronismo e ao 

artificialismo do olhar exclusivamente prescritivo em torno da linguagem, trazendo à baila a 

realidade multifacetada da Língua Portuguesa. Além disso, há também uma orientação para 

que a aula seja um espaço privilegiado do aperfeiçoamento da capacidade intelectual dos 

discentes, oportunizando condições para o desenvolvimento de sua competência 

comunicativa. Esta perpassa pela manipulação de textos escritos variados e pela adequação da 

oralidade às inúmeras circunstâncias sociocomunicativas, já que diz respeito à “capacidade 

que o falante tem de adequar seu discurso ao interlocutor e às circunstâncias que presidem à 

sua enunciação” (BORTONI-RICARDO, 2014, p. 14). 

O combate à abordagem prescritiva pode ser verificado no documento supracitado, 

inclusive, quando este preconiza a necessidade de que os educadores tenham clareza de um 

princípio elementar acerca do desenvolvimento da linguagem: “o domínio de outras 

modalidades de fala e dos padrões de escrita (e mesmo de outras línguas) não se faz por 
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substituição, mas por extensão da competência linguística e pela construção ativa de 

subsistemas gramaticais sobre o sistema já adquirido” (BRASIL, 1998, p. 31, grifo nosso).7 

De acordo com Bortoni-Ricardo (2004), quando o aluno brasileiro que tem o 

português como língua materna chega à escola já é competente em Língua Portuguesa, ou 

seja, ele já internalizou as regras desse sistema linguístico e consegue produzir sentenças 

comunicando-se com eficiência. Isso está em consonância com o conceito de gramática 

internalizada (TRAVAGLIA, 2009), abordado anteriormente. E, inclusive, com o que Bagno 

(2013, p. 93) prefere chamar de regras constitutivas do português do Brasil, as quais não 

necessitam ser ensinadas, pois “fazem parte do conhecimento linguístico intuitivo, 

inconsciente, de todos os falantes”. Em contrapartida, o sociolinguista salienta a existência 

das regras normativas ou convencionais da Gramática Tradicional, que para o discurso 

prescritivista são vistas como as únicas válidas ou mesmo existentes (BAGNO, 2013). 

O uso de uma língua não é muito diferente das demais ações do homem enquanto ser 

social, no sentido de que está fortemente vinculado ao seguimento de normas que definem se 

um comportamento é socialmente aceitável ou não. Ao passo que o sujeito desempenha ações 

sociais diversas e mais complexas, ultrapassando o domínio da família, dos amigos e da 

vizinhança, ele é submetido às exigências das normas culturais vigentes convencionadas nos 

novos domínios de interação social. Os usos linguísticos configuram-se enquanto práticas 

sociais, dentre as quais muitas exigem o domínio do conhecimento abonado nas gramáticas 

normativas. Por isso, o pensamento de Bortoni-Ricardo (2004) converge com o de Brasil 

(1998), pois ela defende que “É papel da escola, portanto, facilitar a ampliação da 

competência comunicativa dos alunos, permitindo-lhes apropriarem-se dos recursos 

comunicativos necessários para se desempenharem bem, e com segurança, nas mais distintas 

tarefas linguísticas” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 74, grifo nosso). 

Sob essa perspectiva, os fenômenos linguísticos são tratados não do ponto de vista do 

“erro”, mas do uso adequado da linguagem às situações comunicativas. Para tanto, o ensino-

aprendizagem de variados padrões de fala e escrita tem como objetivo fazer com que o aluno 

saiba “que modo de expressão é pertinente em função de sua intenção enunciativa – dado o 

contexto e os interlocutores a quem o texto se dirige” (BRASIL, 1998, p. 31). 

De fato, é de extrema importância que a escola não marginalize as diferenças 

sociolinguísticas. Segundo Bortoni-Ricardo (2005), os docentes e, por meio destes, os 

                                                           
7 Vale ressaltar que por competência linguística os PCN entendem: “os saberes que o falante/intérprete possui 

sobre a língua de sua comunidade e utiliza para construção das expressões que compõem os seus textos, orais e 

escritos, formais ou informais, independentemente de norma padrão, escolar ou culta” (BRASIL, 1998, p. 23). 
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discentes têm que apresentar clareza e consciência quanto à existência de duas ou mais formas 

linguísticas alternativas para se referir a uma mesma coisa: 

 

E mais, que essas formas alternativas servem a propósitos comunicativos distintos e 

são recebidas de maneira diferenciada pela sociedade. Algumas conferem prestígio 

ao falante, aumentando-lhe a credibilidade e o poder de persuasão; outras 

contribuem para formar-lhe uma imagem negativa, diminuindo-lhe as 

oportunidades. Há que se ter em conta ainda que essas reações dependem das 

circunstâncias que cercam a interação (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 15, grifo 

nosso). 

 

Por outro lado, a ausência de discussão em sala de aula acerca do modo como os 

alunos se comunicam (seja falando ou escrevendo), bem como se respeitam ou não os 

preceitos gramaticais enaltecidos na sociedade brasileira em dadas circunstâncias, faz com 

que os alunos estejam mais suscetíveis a juízos de valor e ao estigma social. À figura do 

professor compete a atenção “à produção linguística de seus alunos em sala de aula 

promovendo os ajustes necessários, de forma sempre muito respeitosa, nos termos de uma 

pedagogia culturalmente sensível” (BORTONI-RICARDO, 2014, p. 159).  

No Brasil, a década de 80, conforme Zanini (1999), foi marcada pela fomentação do 

discurso da crítica ao ensino da gramática normativa, o que levou o professor de Língua 

Portuguesa, acostumado ao modelo de ensino prescritivo, a ser classificado como 

“ultrapassado e inadequado para o ensino de língua materna, quando era pego ministrando 

aulas de gramática” (ZANINI, 1999, p. 82). É assim que surge a militância por uma mudança 

no ensino gramatical e por sua contextualização, de modo que a ideia de “certo x errado” deu 

lugar aos termos “adequado x inadequado” e inicia-se ainda o estudo da linguagem sob uma 

perspectiva sociointeracionista, também amplamente defendida na década de 90 nos 

documentos que regem e orientam a educação brasileira, no tocante ao ensino de língua. 

Por conseguinte, conforme Gagné (2002), a instituição escolar deve propiciar não 

somente o crescimento do repertório linguístico e comunicativo do alunado, mas também 

possibilitar-lhe o domínio e utilização de variantes convenientes a situações de interação 

comunicativa específicas:  

 
A escolha de um registro, formal ou informal, corrente ou rebuscado, depende em 

última instância do falante, dos objetivos que ele persegue e da situação de 

comunicação ou das atividades de linguagem que ele suscita ou que o solicitam. A 

escola, portanto, deve respeitar esta prerrogativa e organizar sua pedagogia de tal 

modo que a criança tenha não só um repertório extenso, mas também que saiba se 

servir dele adequadamente e que tenha gosto de fazê-lo. (GAGNÉ, 2002, p. 213). 
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Esse trabalho é focalizado, principalmente, no tipo de ensino linguístico denominado 

produtivo, o qual de acordo com Halliday (1974), atende à aprendizagem de novas 

habilidades linguísticas dos alunos, no que tange à leitura e escrita, ajudando-os a se tornarem 

usuários linguísticos mais eficientes frente às múltiplas práticas comunicativas da sociedade 

de que faz parte, relacionando-se, assim, à compreensão da linguagem enquanto atividade 

intersubjetiva que permite ao sujeito engajar-se no processo de interação de sua comunidade 

linguística (TRAVAGLIA, 2009; KOCH, 1997). Portanto, de modo diferente ao ensino 

prescritivo, 

 

o produtivo não pretende alterar padrões que o aluno já adquiriu, mas aumentar os 

recursos que possui, e fazer isso de modo tal que tenha a seu dispor, para uso 

adequado, a maior escala possível de potencialidades de sua língua, em todas as 

diversas situações em que tem necessidade delas (HALLIDAY, 1974, p. 276). 

 

Mais uma vez Travaglia (2009) dialoga com esse posicionamento e destaca que o 

ensino produtivo é centrado no trabalho com a competência comunicativa do falante, 

priorizando assim a formação de um sujeito capaz de adequar-se linguisticamente às diversas 

situações comunicativas. O aluno é instigado a participar de diversas situações de interação 

comunicativa em sala de aula e, a partir da análise destas, tornar-se capaz de compreender e 

produzir enunciados também relacionados às inúmeras práticas interativas sociais. 

Diante disso, notamos que esses tipos de ensino fazem-se presentes no cotidiano 

escolar conforme os objetivos pensados para que se ocorra o crescimento intelectual, bem 

como o domínio e o uso da linguagem pelos alunos. Por isso, segundo Travaglia (2009), é 

comum a crítica à prática pedagógica que valoriza demasiadamente o ensino prescritivo da 

língua, o qual restringe as possibilidades do uso linguístico, prejudicando a plena formação de 

competências basilares para uma vida digna e atuante em sociedade. 

Neste sentido, notamos que Brasil (1998) segue também a orientação do ensino 

linguístico produtivo, pois defende que a educação comprometida com a preparação do aluno 

para o exercício da cidadania deve pautar-se na criação de estratégias e condições para que o 

sujeito domine a sua língua, utilizando-a de maneira variada, produzindo efeitos de sentido 

vários, e adequando a sua fala ou escrita às diferentes atividades de interlocução. 

O documento supracitado parametriza que para o domínio e a eficácia do uso da 

língua nas diferentes práticas sociais de comunicação, a aula de Língua Portuguesa deve ter o 

texto como unidade básica de ensino (BRASIL, 1998), valorizando, pois, um trabalho com a 

competência linguística e estilística. Somente assim o aluno terá condições de agenciar os 
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conhecimentos linguísticos que possui, na elaboração de textos requeridos nas inúmeras 

práticas comunicativas da vida em sociedade, sejam eles orais ou escritos, formais ou 

informais, selecionando os recursos linguísticos expressivos convenientes “às condições de 

produção, à destinação, finalidades e objetivos do texto e ao gênero e ao suporte” (BRASIL, 

1998, p. 23). 

Em síntese, tendo em vista os estudos que enfocaram a atividade docente do ponto de 

vista das crenças dos professores, bem como a teoria sociointeracionista bakhtiniana, 

delineamos, neste capítulo, o conceito de crença adotado na presente investigação: posição 

valorativa assumida por um sujeito docente frente ao internetês e ao seu tratamento 

pedagógico, situada no tempo e na história, manifestada discursivamente, bem como 

dialogicamente em relação às concepções de linguagem e aos tipos de ensino de língua 

materna. No próximo capítulo, entenderemos melhor o contexto de surgimento, as principais 

características e peculiaridades e o porquê de o internetês fazer parte do processo de variação 

linguística. 
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 homem adaptou, historicamente, o seu modo de produzir e veicular 

conhecimento, criando a escrita, a imprensa e, mais recentemente, a internet, a 

qual repercutiu significativamente na comunicação humana. Para que possamos compreender 

adequadamente essa repercussão, discutiremos na primeira parte deste capítulo, sob uma ótica 

diacrônica, o impacto da cultura oral, escrita e eletrônica na constituição das práticas 

comunicativas da vida em sociedade, chegando, assim, ao surgimento do chamado internetês. 

Em seguida, problematizaremos a visão dicotômica em relação à oralidade e escrita e 

como é que o internetês auxilia na crítica a essa visão tradicional, contribuindo para o 

entendimento dessas modalidades linguísticas sob a perspectiva de um continuum. Além 

disso, aprofundaremos o debate acerca do internetês tendo em vista a concepção de linguagem 

presente na teoria bakhtiniana e em autores do sociointeracionismo linguístico. 

Posteriormente, abordaremos os postulados de cunho sociolinguísto que possibilitam 

entender o internetês enquanto fenômeno do processo de variação linguística. Sabendo que 

essa escrita apresenta maleabilidade em relação à ortografia oficial da Língua Portuguesa, 

apresentaremos, inclusive, algumas de suas características relativamente estáveis. 

A discussão realizada neste capítulo auxilia na compreensão do internetês como uma 

variedade da modalidade linguística escrita do Português, oriunda das necessidades 

comunicativas dos gêneros textuais mais informais da esfera eletrônica de comunicação, 

cabendo aos docentes da área um olhar atento para o uso adequado da linguagem e, 

consequentemente, desse dialeto escrito. 

 

2.1 A comunicação humana, da cultura oral à cultura eletrônica 

 

A humanidade produziu e veiculou conhecimento de forma diferenciada ao longo de 

sua história, sob condições, situações e suportes também distintos (COSTA, 2011). A 

revolução no modo de produzir e veicular o conhecimento se deu primeiramente com o 

surgimento da escrita, em seguida com a criação da imprensa, a produção cinematográfica e 

televisiva e, mais recentemente, o advento e a expansão da Internet, a qual tem uma 

repercussão tão radical para a comunicação humana como foi o advento da escrita, na sua 

época (LÉVY, 1997; CRYSTAL, 2005). 

2 CONTEXTUALIZANDO E COMPREENDENDO O INTERNETÊS 

 

O 
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De acordo com Lévy (1997) e Ong (1998), para uma compreensão adequada da 

tecnologia tão presente na atual comunicação humana, a Internet, e de sua consequente 

repercussão no processo de leitura e escrita, faz-se necessário considerar a passagem da 

cultura oral para a cultura escrita ao longo da história da humanidade, uma vez que 

 

O estudo diacrônico da oralidade e da cultura escrita e dos vários estágios na 

evolução de uma para outra estabelece um quadro de referência no qual é possível 

entender melhor não apenas a primitiva cultura oral e a subsequente cultura escrita, 

mas também a cultura impressa, que leva a escrita a um novo patamar, e a cultura 

eletrônica, que se apoia tanto na escrita como na impressão (ONG, 1998, p. 10, 

grifos nossos). 

 

Segundo Ong (1998), a sociedade humana foi constituída inicialmente mediante o 

discurso oral e, após um longo período de tempo, criou e utilizou-se da escrita. O registro 

escrito mais antigo é datado de 6000 anos. Logo, a escrita torna-se recente se levada em 

consideração a datação do surgimento do Homo sapiens: de 30.000 a 50.000 anos atrás. 

O autor enfatiza a primazia cronológica da oralidade em relação à escrita (ONG, 

1998; MARCUSCHI, 2003), destacando a existência, em algumas sociedades, da expressão 

oral sem a expressão escrita, sendo impossível, em se tratando das línguas naturais, a 

precedência da escrita ou a existência desta sem a oralidade. Todavia, Marcuschi (2003, p. 17) 

chama atenção para o fato de que o uso da escrita, quando arraigado numa sociedade, se 

impõe de modo violento, de forma a adquirir um valor social superior à oralidade, “chegando 

a simbolizar educação, desenvolvimento e poder”. Daí que a transgressão à escrita padrão 

provoca tanta polêmica, como discutiremos ao longo deste capítulo. 

Ong (1998) discorre sobre a existência de dois tipos de oralidade: a primária e a 

secundária. A primeira diz respeito à oralidade de uma cultura marcada pelo desconhecimento 

de toda e qualquer forma de escrita. Já a segunda, ocorre em uma sociedade que possui, 

domina e faz uso da escrita. Por conseguinte, o autor defende que a “era eletrônica é também 

uma era de ‘oralidade secundária’, a oralidade dos telefones, do rádio e da televisão, cuja 

existência depende da escrita e da impressão” (ONG, 1998, p. 11). Desse modo, podemos 

compreender a era eletrônica como um novo período da comunicação humana, marcado por 

uma oralidade que “depende da escrita” e, concomitantemente, de uma escrita que depende da 

oralidade, ou que apresenta a necessidade de imprimir à comunicação traços típicos do 

discurso oral e da interação face a face, como trataremos mais adiante. 

Segundo Costa (2011), no processo de produção e veiculação de conhecimento das 

sociedades orais, o suporte era a própria pessoa, que ao morrer, levava consigo todo um 
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legado de conhecimento, mesmo tendo ensinado e partilhado sua sabedoria com a sua 

descendência. O surgimento da escrita, com os seus diferentes suportes (argila, pergaminho, 

livro) ao longo do tempo, e principalmente o advento da imprensa, mudou significativamente 

a produção do conhecimento, alterando espacial e temporalmente as possibilidades da 

comunicação humana. E assim, tornou-se possível a leitura de um texto escrito há muito 

tempo ou em um lugar geográfico, social ou cultural distante (LÉVY, 1997).8 

Ong (1998, p. 97) afirma ser a escrita uma tecnologia, pois ela depende do “uso de 

ferramentas e outros equipamentos: estiletes, pincéis ou canetas, superfícies cuidadosamente 

preparadas, peles de animais, tiras de madeira, assim como tintas, e muito mais”. Mas ela nem 

sempre foi vista de modo positivo, à semelhança do que acontece com as demais tecnologias, 

como o uso do computador e da internet. Platão, por exemplo, no texto Fedro e na Sétima 

Carta, apresentou uma postura de elevado receio e pessimismo diante da escrita, a qual era 

vista por ele como uma tecnologia que trazia consequências negativas para a oralidade, 

chegando, inclusive, a afirmar que a escrita era enfraquecedora da mente e destruidora da 

memória. 

Segundo Freitas (2011), as pessoas que pertencem a uma geração não nascida no 

período de efervescência da informática e que não possuem um conhecimento aprofundado de 

sua dinâmica e funcionamento, comumente se surpreendem, estranham e até mesmo se 

incomodam com a sua presença nas relações humanas contemporâneas. Em contrapartida, 

surgida posteriormente a essa geração supracitada, Xavier (2014) apresenta-nos a chamada 

GNET, sigla referente às pessoas nativas do mundo digital, aquelas nascidas desde o início da 

década de 90 (do século XXI), momento em que houve o boom das tecnologias de informação 

e comunicação, seja em empresas, escolas ou residências. Desse modo, inserem-se na GNET 

os sujeitos que desde a sua infância ou adolescência: 

 

 jogaram e ainda hoje jogam videogame com certa frequência no ambiente 

familiar; 

 acompanharam a evolução dos diferentes jogos eletrônicos, do seu 

surgimento ao seu envelhecimento e renovação em três dimensões; 

 viram de perto a chegada e a popularização da quarta mídia, a internet; 

 usaram os primeiros navegadores de internet, que tornaram amistosa a 

relação homem e máquina e permitiram que um usuário não especialista explorasse 

os dados da grande rede sem ter que dominar códigos complicados da informática. 

(XAVIER, 2014, p. 168). 

                                                           
8 Essa constatação não implica, conforme nos lembra Lévy (1997), em um juízo de valor que estabeleça uma 

hierarquia entre cultura oral e cultura escrita, tendo em vista que a passagem de uma a outra advém das 

necessidades sociocomunicativas de dada sociedade, comunidade ou grupo humano. 
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Para Xavier (2014), esses nativos digitais manipulam desde cedo aparelhos 

eletrônicos sofisticados, como TV com controle-remoto, câmeras fotográficas e filmadoras 

digitais, aparelhos de DVD, celulares multifuncionais, etc. O autor chama atenção, em 

especial, para o uso do computador e da internet, cotidianamente, durante um número 

significativo de horas, por essa geração digital. O retorno de tamanha intimidade com esse 

universo tecnológico “é, sem dúvida, o surgimento de uma linguagem que execute as ações 

céleres que esses internautas realizam muitas vezes e todos os dias” (XAVIER, 2014, p. 169). 

Freitas (2011, p. 15) chama a atenção para o fato de que não podemos “agir negativamente 

como Platão encarou o surgimento da escrita” em relação ao uso do computador, à Internet e 

ao consequente novo tipo de escrita originado na esfera eletrônica de comunicação.  

De acordo com Crystal (2005) apesar de a Internet ter sido criada na década de 1960, 

a sua efetiva exploração comercial só se deu 30 anos depois, entre 1991 e 1993, quando ela 

perde o seu uso exclusivamente acadêmico (OTHERO, 2002). Nesse período de tempo 

relativamente curto, foi notório o uso e domínio dessa tecnologia por parte de seus usuários, e 

consequentemente o surgimento de inovações linguísticas, produto de uma espécie de 

brincadeira com a língua, marcada pela infração do padrão linguístico, no que diz respeito à 

ortografia e pontuação.9 

A consequência do conhecimento e do domínio da Internet repercutiu em um tipo de 

língua que é vista por Crystal (2005) como algo que ultrapassa a simples criação de uma 

moderna variedade estilística da linguagem. O linguista norte-irlandês concebe esse fenômeno 

como uma nova alternativa para a compreensão das modalidades nas quais a interação 

humana ocorre, dificultando, pois, “uma caracterização simples em termos de fala ou escrita 

convencional” (CRYSTAL, 2005, p. 77). 

 

2.2 O internetês e a crítica à visão dicotômica entre oralidade e escrita 

 

Torna-se pertinente discutirmos a priori como que a Comunicação Mediada pelo 

Computador (doravante, CMC) e o internetês contribuem para a crítica à visão tradicional em 

torno da relação entre oralidade e escrita. Neste sentido, de acordo com Koch (1997), já foi 

                                                           
9 Crystal (2005) discute em sua obra o netspeak, fenômeno linguístico ocorrido na língua inglesa eletrônica que 

muito se aproxima com o que ocorre com a língua portuguesa em determinadas situações de interação via 

computadores, celulares e tecnologias afins. Desse modo, tendo em vista as características sistematizadas pelo 

autor em seu livro “A revolução da linguagem”, o utilizamos como subsídio para a compreensão do internetês, 

nosso interesse de discussão neste capítulo. 
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comum a análise da linguagem falada e da linguagem escrita sob uma perspectiva dicotômica, 

a qual apontava as características distintivas entre essas modalidades: 

 

QUADRO 01: Linguagem falada X Linguagem escrita: visão dicotômica 

Fala Escrita 

1. não-planejada 

2. fragmentária 

3. incompleta 

4. pouco elaborada 

5. predominância de frases curtas, simples 

ou coordenadas 

6. pouco uso de passivas etc. 

1. planejada 

2. não-fragmentária 

3. completa 

4. elaborada 

5. predominância de frases complexas, com 

subordinação abundante 

6. emprego frequente de passivas etc. 

Fonte: Koch (1997, p. 68). 

 

Todavia, a autora adverte que nem sempre essas diferenças caracterizam essas 

modalidades, tendo em vista que “existe uma escrita informal que se aproxima da fala e uma 

fala formal que se aproxima da escrita, dependendo do tipo de situação comunicativa” 

(KOCH, 1997, p. 68-69). Desse modo, esse esquema tradicional considera as modalidades 

linguísticas de modo estanque, como se a fala fosse somente informal e a escrita formal. Ao 

contrário, a escrita formal e a fala informal constituem apenas dois polos diversos situados em 

um contínuo, no qual se assenta os diferentes tipos de comunicação verbal, tendo em vista que 

fala e escrita “se dão dentro do continuum tipológico das práticas sociais de produção textual 

e não na relação dicotômica de dois polos opostos” (MARCUSCHI, 2003, p. 37, grifo do 

autor). 

Mesmo assim, Koch (1997) e Koch e Elias (2014) destacam ser inegável a existência 

de características típicas da interação face a face. Entretanto, em determinado momento de sua 

obra, ao discutirem o texto falado, as autoras frisam o seguinte: “como é a interação 

(imediata) que importa, ocorrem pressões de ordem pragmática que se sobrepõem, muitas 

vezes, às exigências da sintaxe. São elas que, em muitos casos, obrigam o locutor a sacrificar 

a sintaxe em prol das necessidades de comunicação” (KOCH; ELIAS, 2014, p. 17). 

Dessa forma, percebemos também aqui uma impossibilidade de restringir essa 

explicação somente ao texto falado, visto que esse fenômeno exposto pelas autoras apresenta 

similitude com o que acontece no internetês, fenômeno linguístico comumente associado ao 

texto escrito e que é concebido por Marcuschi (2003, p. 18, grifo do autor) como pertencente 

à categoria de “texto misto”, já que situa-se “no entrecruzamento de fala e escrita”. Assim, ao 

fazer uso do internetês, o que mais interessa ao internauta é a interação, a qual sofre também 
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as pressões pragmáticas da situação comunicativa de que participa, levando-o a transgredir ou 

“sacrificar” a sintaxe padrão da língua, tendo em vista as necessidades comunicativas. 

Também Rajagopalan (2013, p. 50, grifo nosso) defende que na internet “a escrita, a 

fala e a imagem se mesclam de forma, até pouco tempo atrás, impensável, obrigando todos 

nós a revermos algumas de nossas crenças fortemente arraigadas e herdadas dos tempos 

passados”. Antes associada à comunicação assíncrona, por exemplo, devido à defasagem 

espaço-temporal que marcava a sua produção e recepção, a escrita, na comunicação 

eletrônica, assume um comportamento síncrono (ÁVILA; COX, 2008), haja vista que 

mediatiza a interação em tempo real. 

No pensamento linguístico contemporâneo, a oralidade e a escrita assumem uma 

posição de complementaridade, apesar de serem modalidades distintas de manifestação do uso 

da língua. Torna-se incoerente atribuir-lhes uma natureza simplesmente dicotômica ou 

fragmentada, tendo em vista que ocorre atualmente uma interseção entre essas modalidades, 

principalmente no chamado ciberespaço. Este é entendido por Lévy (1999, p. 92) enquanto 

“espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias 

dos computadores”, marcado pelo usufruto do que o autor denomina de “telememória”, o 

conjunto de informações compartilhadas e codificadas virtualmente pelos seus usuários. O 

ciberespaço configura-se, pois, como um emergente espaço de produção discursiva, 

propiciado pelos avanços nas tecnologias computacionais de comunicação, especialmente 

pela internet (MOURA; PEREIRA, 2011). 

Costa (2005) converge com Marcuschi (2010) e com Rajagopalan (2013) ao analisar 

o internetês enquanto “um novo código discursivo e cultural, espontaneamente construído 

pelos usuários da internet” (COSTA, 2005, p. 108-109) marcado por uma hibridação 

linguística entre o oral e o escrito. Daí que o autor denomina a comunicação marcada pelo uso 

desse novo código de “conversa-escrita” ou “falar-escrito”. Por conseguinte, esse continuum 

oralidade-escrita (MARCUSCHI, 2010) constitui uma das marcas características da escrita 

internáutica aqui discutida, daí a presença no internetês de recursos que são típicos da 

oralidade: os não verbais ou para-linguísticos, que se referem às expressões gestuais e aos 

movimentos dos falantes; e os suprassegmentais, que seriam as pausas ao longo da fala e 

também o tom da vocalização (entonação) (MARCUSCHI, 2000), conforme aprofundaremos 

no tópico 2.5. 
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2.3 O internetês à luz do sociointeracionismo bakhtiniano 

 

De acordo com Elias (2014), já foi muito comum a disseminação da ideia de que os 

alunos não se interessavam pela escrita e só escreviam para atender a uma dada tarefa 

solicitada pela escola. Entretanto, se essa ideia apresentava um tom generalizante e 

pessimista, sustentá-la atualmente é ainda mais difícil, haja vista que vivemos um momento 

de cultura digital, no qual os alunos interagem através de muitas mensagens via internet, 

participam de comunidades eletrônicas, redes sociais como Twitter, Facebook, Whatsapp, 

criam blogs, etc. Enfim, se comunicam através da escrita, sem que seja solicitado pela escola, 

participando e contribuindo para a emergência de novas práticas interativas, como é o caso do 

chamado internetês. 

Hoje o internetês constitui um tema presente em várias instâncias da vida humana, 

seja na academia, na conversa informal, na mídia jornalística e, sobretudo, em programas de 

aperfeiçoamento para docentes de Língua Portuguesa. Dessa forma, vivemos um momento 

que possibilita aos professores refletirem sobre esse “dialeto” escrito (XAVIER, 2014) que se 

faz presente na esfera escolar e que, às vezes, é mal compreendido e rejeitado pelos 

professores da área, dos quais é esperado o mínimo de conhecimento das teorias linguísticas 

sobre a natureza e funcionamento da linguagem e a aplicação destas na sua prática de ensino. 

O filósofo e pensador russo Mikhail Bakhtin contribui significativamente para os 

estudos linguísticos, no que tange à análise de textos e discursos. Por seu turno, a teoria 

bakhtiniana fornece-nos também subsídios teóricos para a compreensão do internetês, código 

escrito popularizado na comunicação eletrônica, tendo em vista que esse fenômeno linguístico 

apresenta em sua constituição características que o inserem na concepção de linguagem 

proposta pelo sociointeracionismo bakhtiniano. Este defende o caráter dialógico da linguagem 

e, consequentemente, da enunciação, considerada como o “produto da interação de dois 

indivíduos socialmente organizados” (BAKHTIN, 2009, p. 116). 

Magnabosco (2009, p. 92-93), pautada no dialogismo bakhtiniano, define o 

internetês como consequência ou adaptação à configuração do meio virtual, como uma 

estratégia para tornar a comunicação atraente e dinâmica: 
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os enunciados produzidos nas salas de bate-papo, utilizando o  Internetês, são 

enunciados específicos que emanam de interlocutores pertencentes a uma 

determinada esfera da atividade humana (adolescentes da contemporaneidade) e que 

refletem as condições específicas e as finalidades dessa  esfera, tanto por seu 

conteúdo (temas de interesse deste público), quanto pelo estilo verbal adotado 

(lexical, fraseológico e gramatical) e, principalmente, quanto à construção 

composicional (elaboração de um código discursivo escrito, mediado pelo 

computador, composto de caracteres alfabéticos, semióticos e logográficos). Assim, 

nada mais são que estratégias para manter o contato e tornar o discurso atraente, 

interessante e dinâmico. 

 

O internetês consiste, pois, numa linguagem específica de um grupo também 

específico de falantes, os internautas; por isso, ela é compreendida por Ávila e Cox (2008) 

como uma variedade linguística e não como uma (nova) língua em si. Desse modo, 

corroboramos com as autoras supramencionadas, uma vez que o processo de produção e 

compreensão do internetês é pautado na língua materna de seus usuários, nesse caso, na 

Língua Portuguesa, constituindo, assim, uma variedade desta no que tange à modalidade 

escrita, como abordaremos no tópico 2.4. 

Os internautas que fazem uso do internetês são, segundo Ávila e Cox (2008), sujeitos 

bem letrados conhecedores de uma parte significativa das convenções ortográficas de sua 

comunidade linguística. Concomitantemente, como os demais escreventes do português, 

também apresentam algumas dúvidas e dificuldades no que se refere à grafia de determinadas 

palavras. Isso acontece porque a correspondência biunívoca envolvendo som e escrita não 

ocorre em todos os itens da língua, bem como pelo fato de que essas convenções e 

correspondências são por demais arbitrárias em alguns casos, dificultando assim a escrita da 

palavra de acordo com a ortografia oficial.  

Diferente da comunicação assíncrona, na qual o sujeito pode fazer uso de 

instrumentos para a resolução de suas possíveis dúvidas, na interação síncrona, geralmente, 

“nenhum internauta vai parar de digitar sua mensagem para consultar um dicionário, já que o 

fator crítico da escrita on-line é a velocidade – daí a abundância maior de formas discrepantes 

em relação às convenções ortográficas” (ÁVILA; COX, 2008, p. 427). 

Torna-se contundente, assim, uma discussão que contribua para a compreensão deste 

moderno código gráfico, no que tange à sua natureza linguística e, consequentemente, 

dialógica, a qual faz com que a sua estrutura esteja fortemente interligada com as dimensões 

discursiva e pragmática da situação comunicativa em que é empregado. Bakhtin (2009), por 

exemplo, diz que a palavra possui uma dupla face, ela tanto parte de alguém (locutor) quanto 

se dirige para outro sujeito (ouvinte), sendo, pois, o produto da comunicação estabelecida 

entre interlocutores: 
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Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em 

relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 

outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu 

interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. 

(BAKHTIN, 2009, p. 117). 

 

A palavra pertence exclusivamente ao locutor somente quando se trata do ato 

fisiológico realizado por ele, todavia não lhe pertence de modo total se levado em 

consideração o fato de que enquanto signo social a palavra pertence a “um estoque social de 

signos disponíveis”. É neste sentido que o sujeito participando de dadas situações da interação 

eletrônica apodera-se do “estoque social de signos” da Língua Portuguesa, ressignificando-o e 

adaptando-o conforme as exigências e necessidades da esfera virtual de comunicação humana. 

O sociointeracionismo bakhtiniano defende que a individualização estilística do ato 

da enunciação, no que se refere à sua estruturação, é determinada pelos elementos que 

constituem a situação comunicativa: “A situação social mais imediata e o meio social mais 

amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a 

estrutura da enunciação” (BAKHTIN, 2009, p. 117, grifo nosso). Dessa forma, o internetês 

nada mais é que o produto da interação estabelecida em uma esfera comunicativa eletrônica, 

mais especificamente, mediante o emprego de gêneros textuais digitais marcados pela 

informalidade e espontaneidade no trato com a linguagem. 

No entanto, é notória a circulação de diferentes opiniões sobre esse fenômeno 

linguageiro entre os profissionais da educação (MAGNABOSCO, 2009; XAVIER, 2014). De 

um lado, docentes de diferentes disciplinas assumem uma postura radical contra o uso desse 

novo “dialeto”, considerado maléfico ao ensino da Língua Portuguesa, visto como uma 

agressão ao “bom português”. De outro, existem professores sem reservas ao internetês, pois  

 

Concebem-no como mais uma invenção linguageira derivada da necessidade de 

comunicação por meio das tecnologias recém-criadas que possibilitaram o 

surgimento desse modo diferente de organizar os recursos linguísticos na tela do 

computador, telefone celular e aparelhos afins (XAVIER, 2014, p. 167). 

 

Desse modo, a aceitação desse código gráfico se dá sob o viés da adequação 

linguística perante o contexto comunicativo virtual. Divergências à parte, o fato é que o 

internetês se faz presente cotidianamente nas relações humanas por meio dos diferentes 

gêneros digitais nos quais o uso desta linguagem foi consagrado pelos usuários que acessam a 

comunicação on-line.  



57 

 

 

Para Rajagopalan (2013), a história da humanidade comprova que toda e qualquer 

inovação tecnológica costuma ser recebida de modo paradoxal pela sociedade, havendo os 

tecnófilos, entusiastas que aderem ao novo, vislumbrando nele possíveis benefícios, e também 

os tecnófobos, desconfiados que atribuem um caráter apocalíptico à novidade. Foi o que 

ocorreu, por exemplo, com a criação da prensa móvel por Gutemberg, em 1439, que 

possibilitou a difusão do espírito renascentista e iluminista, além de contribuir na Reforma da 

Igreja ao colocar ao alcance da grande massa de fiéis a Bíblia, desmonopolizando assim o seu 

acesso e a sua interpretação. Nessa época, muitos acreditavam, contudo, ser a imprensa uma 

criação do diabo.  

Se esse período de transição do texto manuscrito para a escrita impressa provocou 

controvérsias à época, isso não é diferente em relação ao uso que se faz contemporaneamente 

da linguagem na comunicação eletrônica. Mesmo assim, esse uso configura-se como “algo 

sintomático dos tempos que vivemos, marcados por uma série de características, como a 

facilidade, a rapidez de comunicação, assim como a espontaneidade e o laconismo nas formas 

de transmitir as mensagens” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 38). 

Os professores e a sociedade em geral não podem mais negar a aceitabilidade e o uso 

do internetês pelos internautas, principalmente jovens e adolescentes (RAJAGOPALAN, 

2013; XAVIER, 2014). Para os docentes da área, o desafio é procurar entendê-lo, tendo em 

vista os subsídios teóricos fornecidos pelos estudos linguísticos contemporâneos, para assim 

posicionar-se frente a esta realidade. 

Entretanto, Xavier (2014) argumenta que a atitude esclarecida frente ao internetês em 

sala de aula muitas vezes pode ser dificultada pelo próprio docente. Devido a posturas de 

preconceito, generalizações e anticientificismo muitos educadores estigmatizam todo e 

qualquer fenômeno ligado à variação da língua e não buscam compreender a funcionalidade 

apresentada pela escrita aqui discutida. Neste caso, “o internetês parece representar perigo 

àquele que não o compreende ainda, nem tem boa vontade para estudá-lo a fim de encontrar a 

funcionalidade interacional presente em todas as línguas e dialetos, inclusive neste” 

(XAVIER, 2014, p. 175, grifo nosso).  

Nessa ótica, com o propósito de auxiliar na compreensão da funcionalidade 

interacional dessa escrita, torna-se pertinente considerarmos as palavras de Xavier (2014, p. 

168, grifos nossos), para quem o internetês surgiu da necessidade de os internautas 
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se comunicarem com a mesma velocidade e espontaneidade da modalidade oral da 

língua, utilizando para isso não a voz, nem os gestos corporais, mas o teclado e uma 

espécie de reconfiguração da escrita das palavras e da ressignificação de alguns 

sinais diacríticos à mão do internauta. 

 

O internetês surge, portanto, como uma estratégia desenvolvida pelos usuários ou 

adeptos da comunicação eletrônica, de modo a suprir os limites apresentados por este tipo de 

comunicação e pela própria escrita, imprimindo a esta traços comumente associados à 

modalidade falada da língua. Isso é obtido mediante uma “reconfiguração” no modo de grafar 

as palavras, que muito se distancia da grafia padrão, e através da atribuição de novas funções 

aos sinais diacríticos, como foi dito acima. 

O sociointeracionismo bakhtiniano, por sua vez, defende que a palavra sempre é 

direcionada a outrem, que pode ser um interlocutor real ou presumido. Este interlocutor, por 

sua vez, assume um papel importante no que diz respeito à variação da palavra, a como essa 

enunciação será construída ou materializada, conforme pontua Bakhtin (2009, p. 116, grifo do 

autor):  

 

A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor: 

variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior 

ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais 

ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.). 

 

O linguista e filósofo russo defende, portanto, que a comunicação humana não 

acontece de modo aleatório, pois ocorre tendo em vista um “certo horizonte social definido e 

estabelecido que determina a criação ideológica do grupo social e da época a que 

pertencemos” (BAKHTIN, 2009, p. 116). O “horizonte social” orienta a enunciação, 

chamando atenção para o outro, o interlocutor a quem se dirigem as nossas palavras, e para a 

adequação dos enunciados à situação comunicativa. 

Considerando, assim, os elementos imbricados na interação verbal e sua influência 

na estrutura ou no estilo da enunciação, Bakhtin (2009) empreende uma abordagem 

contextual do fenômeno linguístico, o qual não é mais visto como um mero sistema abstrato 

que atende a uma lógica imanente (objetivismo abstrato) ou que se detém no psiquismo 

individual do falante (subjetivismo idealista), mas como um fenômeno socioideológico e, 

portanto, dialógico. 

Por conseguinte, o autor esclarece que tanto a nossa atividade mental quanto a 

expressão exterior dessa atividade possuem um caráter social, haja vista que: 
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Quando a atividade mental se realiza sob a forma de uma enunciação, a orientação 

social à qual ela se submete adquire maior complexidade graças à exigência de 

adaptação ao contexto social imediato do ato de fala, e, acima de tudo, aos 

interlocutores concretos. (BAKHTIN, 2009, p. 122, grifos nossos). 

 

De acordo com os postulados bakhtinianos e com as contribuições dos autores até 

então referenciados neste capítulo, compreendemos o internetês como uma resposta às 

exigências da interação realizada em gêneros específicos da esfera eletrônica de comunicação, 

como uma ação sobre a linguagem, a qual é adaptada “ao contexto social imediato”, conforme 

evidenciado por Bakhtin (2009). 

 

2.4 O internetês sob a ótica da variação linguística 

 

A Sociolinguística auxilia no entendimento de que se torna incoerente associar à língua 

a ideia de prontidão ou acabamento, haja vista os processos de variação e mudança que lhe 

são inerentes. Além disso, essa vertente de estudo compreende que a realidade dos sujeitos 

que utilizam a língua influencia no modo como esse uso acontece, na avaliação sobre a língua 

que empregam e, principalmente, na percepção e no julgamento que fazem da língua utilizada 

pelos outros (COELHO et al., 2015). Com efeito, os pressupostos sociolinguistas fornecem 

valiosas contribuições para a discussão do internetês do ponto de vista da variação linguística. 

Uma leitura apriorística ou apressada da teoria sociolinguística pode provocar o 

questionamento da legitimidade científica de seu objeto de estudo, a língua, considerando o 

caráter variável e mutável atribuído a esta, uma vez que geralmente os estudos científicos 

sistematizam e estabelecem regras marcadas pelo paradigma da repetibilidade. Todavia, não 

obstante as mudanças e variabilidades de um objeto tão complexo, a Sociolinguística também 

depreende regras existentes na língua, mesmo que estas se mostrem antagônicas àquelas 

“prescritas em gramáticas normativas e manuais de ‘bom uso’ da língua” (COELHO et al., 

2015, p. 12). 

É o que podemos verificar, por exemplo, no internetês, o qual segundo Bisognin (2009, 

p. 29) apresenta uma regularidade, pois “Até na desorganização que aparenta ser, o léxico da 

linguagem dos internautas jovens não foge ao sistema, há um conjunto de regras repetidas 

mesmo sendo diferentes das seguidas na forma oficial, especialmente as que se referem à 

grafia”, como abordaremos no próximo tópico, “O internetês e suas principais 

características”. 
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Ao indagarem se os falantes brasileiros falam da mesma forma, Coelho et al. (2015) 

apresentam duas possibilidades de resposta para tal questionamento. A primeira afirma que 

sim, excetuando os estrangeiros e, acrescentamos, os surdos que se comunicam 

exclusivamente por meio da LIBRAS. As pessoas à nossa volta falam da mesma forma, tanto 

que elas conseguem entender-se, estabelecer comunicação, isso porque são falantes do 

português, diga-se de passagem, do português brasileiro. 

A segunda resposta entende que não. As pessoas de nossa comunidade linguística 

falam, expressam-se, interagem de modo diferente, seja na pronúncia, no sotaque, nas 

palavras ou expressões utilizadas, pois “cada grupo social apresenta características no seu 

falar que são condicionadas por sua origem, sua idade, sua escolaridade, entre outros fatores” 

(COELHO et al., 2015, p. 13). 

Destes apontamentos, os autores depreendem que a língua constitui um sistema muito 

organizado, tanto que os seus falantes estabelecem comunicação entre si, mesmo diante da 

distância geográfica ou da diferença de idade e de escolarização entre os interlocutores. Assim 

sendo, podemos entender a língua como um sistema regrado, o qual é constituído de regras 

categóricas, aplicadas sempre da mesma maneira, e regras variáveis, aplicadas de maneira 

variada. 

De fato, é notório que a língua é suscetível de variação. Ela varia por inúmeros fatores, 

sejam eles externos, de caráter social, ou até mesmo internos, decorrentes da maneira como a 

estrutura linguística está engendrada. Desse jeito, na compreensão do processo de variação, a 

Sociolinguística interessa-se por esses fatores, entendendo que “em se tratando de língua, tudo 

o que acontece tem uma explicação, que encontramos dentro ou fora dela – existem forças 

que agem sobre a língua e a influenciam continuamente” (COELHO et al., 2015, p. 14, grifo 

dos autores). 

Conforme Coelho et al. (2015), o conceito de variedade faz referência à fala 

característica de um dado grupo, sendo este caracterizado segundo os mais diferenciados 

critérios, geográficos (região, estado, bairro), sociais (escolaridade, faixa etária, sexo), 

ocupacionais/profissionais, ou simplesmente de acordo com um hábito que os falantes tenham 

em comum. Em relação a esse último critério, hábito “unificador”, os autores mencionados 

citam como exemplo “a variedade dos falantes que acessam determinada rede social na 

internet com frequência” (COELHO et al., 2015, p. 14, grifo nosso). Mesmo os autores não 

tendo aprofundado o exemplo que citaram, acreditamos que eles estão fazendo referência ao 

internetês. 
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É importante atentarmos também para os termos dialeto e falar, os quais na 

Sociolinguística Variacionista são tidos como sinônimos do termo variedade, consoante 

asseveram Coelho et al. (2015). É pensando nessa equivalência semântica que entendemos o 

internetês enquanto uma variedade ou dialeto. Nesse momento, vale destacar os estudos de 

Ávila e Cox (2008), Bisognin (2009) e Xavier (2014), os quais subsidiam o entendimento a 

respeito desse fenômeno linguageiro, denominando-o de “variedade” (ÁVILA; COX, 2008), 

“dialeto” (BISOGNIN, 2009) e “‘dialeto escrito’ da língua portuguesa” (XAVIER, 2014, p. 

170). 

De acordo com Bisognin (2009), muitos estudiosos compreendem o dialeto 

apresentando o fator regional como ponto de referência. Entretanto, consoante Dubois (1978), 

o dialeto seria uma forma de língua que possui léxico, sintaxe e fonologia específicos, 

utilizado em um ambiente mais restrito que o uso da língua. Desta sorte, o referido autor 

especifica ainda mais a compreensão deste termo, explicando a existência do dialeto regional 

mas também do dialeto social, este entendido como “sistema de signos e de regras sintáticas 

usado num dado grupo social ou em referência a esse grupo” (DUBOIS, 1978, p. 184). 

Por essa razão, levando em conta que o internetês é consequência do processo de 

variação da língua, sendo usado pelos grupos de pessoas que compartilham dadas 

características sociais, concordamos com Bisognin (2009) e Xavier (2014), no sentido de 

caracterizarmos esse fenômeno linguístico enquanto um dialeto escrito da língua portuguesa. 

Segundo Coelho et al. (2015, p. 16), variação linguística é o processo através do qual 

duas formas linguísticas coocorrem em um contexto, apresentando igual valor 

referencial/representacional. Processo inerente a toda e qualquer língua natural, a variação não 

atrapalha o funcionamento do sistema linguístico, nem tampouco a comunicação dos 

membros de dada comunidade. Além de “disputarem” e de comunicarem significado social, 

as formas diferenciadas que empregamos na fala ou na escrita evidenciam “de certo modo, 

quem somos: dão pistas a quem nos ouve ou lê sobre o local de onde viemos, o quanto 

estamos inseridos na cultura letrada dominante de nossa sociedade, quando nascemos, com 

que grupo nos identificamos, entre outras informações [...]”.  

Todas essas dimensões formam a realidade estudada pelo sociolinguista, cujo estudo 

dispensa ideias pré-concebidas e equivocadas sobre a língua(gem) e seu funcionamento, pois 

trata dos dados produzidos pelos falantes de uma comunidade linguística e não de dados 

criados ou inventados que se adequam a pressupostos teóricos ou a regras normativo-

prescritivas. É por esta razão, e por todas as outras já discutidas, que a Sociolinguística 
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contribui significativamente “quando trabalhamos com o ensino de língua materna e quando 

tentamos compreender e, sobretudo, combater o preconceito linguístico em nossa sociedade” 

(COELHO et al., 2015, p. 17, grifo dos autores). 

A compreensão do processo de variabilidade linguística pressupõe a caracterização 

distintiva entre o que é variável e o que é variante. Coelho et al. (2015) compreendem a 

primeira, variável, como a parte mais abstrata desse processo, pois faz referência ao “lugar em 

que se localiza a variação”. Se tomarmos como exemplo o uso concorrente dos pronomes “tu” 

e “você”, a variável corresponde, entre as pessoas do discurso, à expressão pronominal do 

eixo do ouvinte/leitor (2ª pessoa singular). Já variante é justamente cada forma individual que 

está disputando a representação da variável e que veicula o mesmo sentido que as suas 

concorrentes (TARALLO, 1985; BELINE, 2002; COELHO et al., 2015). 

Objetivando um esclarecimento maior quanto ao último conceito arrolado, na obra 

supracitada são apontados dois requisitos básicos para que possamos efetivamente denominar 

duas ou mais formas linguísticas de variantes: 1. Elas devem ser passíveis de troca, de serem 

intercambiáveis em um mesmo contexto; e 2. O seu significado referencial/representacional 

deve ser mantido quando substituídas uma pela outra. Logo, os itens pertencentes à variedade 

aqui discutida, o internetês, podem ser chamados de variantes, uma vez que independente de 

como a forma é grafada o significado referencial/representacional da palavra é mantido. 

Coelho et al. (2015) fazem ainda a distinção entre variantes padrão e não padrão. As 

primeiras, de modo geral, estão há mais tempo no léxico de uma comunidade, englobam as 

variedades cultas do sistema linguístico, e mesmo que não apresentem um uso tão intenso 

pela comunidade, a elas são atribuídas um elevado prestígio social. Já às não padrão 

pertencem todas as variantes que se distanciam daquelas, motivo pelo qual, entre os 

indivíduos conservadores, são estigmatizadas, vistas como algo negativo. 

O posicionamento de Coelho et al. (2015) é convergente com o de Tarallo (1985), 

pois segundo este as diferentes variantes de uma comunidade linguística encontram-se sempre 

em uma relação de concorrência: padrão versus não-padrão; conservadoras versus inovadoras; 

de prestígio versus estigmatizadas. Como resultado, comumente “a variante considerada 

padrão é, ao mesmo tempo, conservadora e aquela que goza do prestígio sociolinguístico na 

comunidade. As variantes inovadoras, por outro lado, são quase sempre não-padrão e 

estigmatizadas pelos membros da comunidade” (TARALLO, 1985, p. 12). Daí depreendemos 

o porquê de algumas pessoas atribuírem ao internetês certo estigma social, justamente por ele 
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representar a variante inovadora e não-padrão que se contrapõe às formas conservadoras e 

padrão da ortografia oficial do território brasileiro. 

A essa altura, torna-se pertinente discutirmos um pouco mais sobre as forças internas e 

externas à língua (especialmente estas últimas), as quais fazem com que um dado grupo de 

pessoas ou um indivíduo em particular se comunique da maneira como ele se comunica. Essas 

forças são chamadas de condicionadores, entendidos como “os fatores que regulam, que 

condicionam nossa escolha entre uma ou outra variante” (COELHO et al., 2015, p. 20, grifo 

dos autores). 

Didaticamente, os condicionadores são divididos em dois tipos, tendo como critério 

distintivo sua relação com aspectos internos ou externos à língua. No que se refere aos 

aspectos internos, estes são denominados de condicionadores linguísticos, dentre os quais 

podemos citar “a ordem dos constituintes de uma sentença, a classe das palavras envolvidas 

no fenômeno em variação, aspectos semânticos etc”. Já os aspectos externos recebem o nome 

de condicionadores extralinguísticos, sendo que os de natureza social são os seguintes: “o 

sexo/gênero, o grau de escolaridade e a faixa etária do informante” (COELHO et al., 2015, p. 

20). 

Um olhar atento para os fenômenos de variação permite-nos perceber as diferenças 

existentes quanto à natureza das variantes e ao lugar na gramática onde a variável está situada, 

se é no léxico, na fonologia, na morfologia, na sintaxe, ou até mesmo no discurso. Coelho et 

al. (2015, p. 28) sublinham ainda a situação de interface, a qual acontece “quando um caso de 

variação abarca dois ou mais níveis gramaticais”. Sabendo disso, compreendemos que a 

variação ocorre nos diferentes níveis da língua. Conforme o nível em que acontece, a ela é 

atribuída uma designação própria: “variação lexical; variação fonológica, variação 

morfofonológica, morfológica e morfossintática; variação sintática; variação discursiva” 

(COELHO et al., 2015, p. 23).  

Conforme evidenciam Coelho et al. (2015, p. 23, grifos nossos), ao se discutir o tema da 

variação linguística comumente os exemplos que primeiro são trazidos à tona situam-se no 

“nível do léxico, ou seja, das palavras que compõem uma dada língua”, os quais se 

relacionam principalmente com a variação regional. Assim, “A mesma realidade é 

representada, conforme a região, por palavras diferentes. Mas há também usos variados 

conforme a situação, mais formal ou menos formal, em que se está falando, associados, 

portanto, à variação estilística”. 
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Respaldando-nos, pois, nas palavras de Coelho et al. (2015) apresentadas anteriormente, 

defendemos que o internetês apresenta-se como uma variedade que integra o âmbito da 

chamada variação lexical, no sentido de que “na comunicação entre jovens internautas, o 

léxico em suas mãos é alterado, modificado não apenas na forma mas também na 

significação” (BISOGNIN, 2009, p. 26, grifos nossos). No âmbito da significação o autor 

esclarece que, para os internautas, as palavras irado e sinistro, por exemplo, não se 

relacionam com o sentimento de ira ou de coisas aterrorizantes, respectivamente. 

No que tange ao internetês, o qual é marcado pela modificação na forma e não na 

significação, o seu funcionamento ocorre por meio da criação de novas palavras, no que tange 

à estruturação, porém, essa criação depende fortemente das palavras que já existiam na língua 

da comunidade linguística (macro) de que os internautas participam. Corroborando esse 

entendimento, Bisognin (2009, p. 27) explica ainda que “os usuários do internetês necessitam 

dominar antes o português para utilizá-lo modificado na Internet”. 

Na Sociolinguística, tão relevantes quanto os fatores internos são os externos. Se 

pensada a influência dos condicionadores extralinguísticos, geralmente a variação é 

classificada consoante os seguintes tipos: “variação regional ou geográfica; variação social; 

variação estilística” (COELHO et al., 2015, p. 37). Contudo, a classificação apresentada não 

indica necessariamente que esses tipos de variação ocorrem de forma separada ou que 

acontecem de forma independente à dimensão interna do processo variacional. 

A variação decorrente da localização geográfica do falante é chamada de variação 

regional, geográfica ou ainda diatópica (BELINE, 2002). Ela é responsável pela identificação 

da origem geográfica de um sujeito mediante o modo como ele fala. Por meio da língua, 

podemos saber se uma pessoa é gaúcha, mineira ou baiana, por exemplo. Para tanto, graças ao 

seu aparato teórico e metodológico as pesquisas sociolinguísticas ultrapassam o nível 

impressionístico (e, muitas vezes, caricato), desvelando as principais marcas linguísticas 

caracterizadoras da fala dos sujeitos de uma dada região. Entende-se que “itens lexicais 

particulares, certos padrões entoacionais e certos traços fonológicos respondem pelo fato de 

que falantes de localidades diferentes apresentem dialetos (ou seja, variedades) diferentes de 

uma mesma língua” (COELHO et al., 2015, p. 38, grifo dos autores). 

O estudo da variação regional pode levar em conta a oposição de falantes pertencentes a 

unidades espaciais distintas, como: países diferentes, regiões de um país, estados de uma 

mesma região, cidades de um determinado estado, zona urbana e zona rural, ou até bairros de 

uma mesma cidade (COELHO et al., 2015). 
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Do mesmo modo que a fala pode refletir marcas de diferentes regiões, também pode 

apresentar algumas características sociais dos falantes, acontecendo assim a variação social 

ou diastrática, da qual o internetês também faz parte, como bem lembra Bisognin (2009, p. 

145, grifo nosso), segundo o qual “Essa forma de escrita é uma variação diastrática, ocorre 

por estratos sociais – usuários na rede mundial de computadores – e não por regiões”.  

Nessa perspectiva, os “principais condicionadores sociais que usualmente são 

correlacionados à variação linguística são o grau de escolaridade, o nível socioeconômico, o 

sexo/gênero e a faixa etária” (COELHO et al., 2015, p. 37). Um dos condicionadores sociais 

muito lembrado quando se discute o internetês diz respeito à faixa etária, já que ele é 

mencionado como “a linguagem particular dos jovens na internet” (BISOGNIN, 2009, p. 

145). Já Magnabosco (2009, p. 92-93), ao caracterizar esse dialeto, afirma que “os enunciados 

produzidos nas salas de bate-papo, utilizando o Internetês, são enunciados que emanam de 

interlocutores pertencentes a uma determinada esfera da atividade humana (adolescentes da 

contemporaneidade)”.  

O público que emprega a variedade linguística internáutica é formado principalmente 

por jovens e adolescentes (RAJAGOPALAN, 2013; XAVIER, 2014). Por outro lado, o uso 

do internetês não se restringe aos adolescentes, pois é comum também que pessoas adultas 

utilizem essa escrita. Relacionado a essa questão, verificaremos na análise dos dados que 

adultos também utilizam esse dialeto, pois a maioria dos professores pesquisados afirmaram 

fazer uso dele em algumas situações da comunicação eletrônica. Coelho et al. (2015) 

destacam que os estudos sociolinguísticos vêm mostrando a necessidade de se estudar a faixa 

etária tendo em vista a sua correlação com os diversos condicionadores sociais, os quais não 

se restringem àqueles supracitados. 

Em vista disso, “o papel do falante dentro de uma comunidade ou dentro de uma rede 

social e seu grau de exposição à mídia, entre outros, são condicionadores [sociais] que podem 

se mostrar significativos na análise de um fenômeno em variação” (COELHO et al., 2015, p. 

45, grifo nosso). Esse pensamento coaduna-se com as palavras de Xavier (2014), para quem a 

emergência do internetês está fortemente interligada ao uso constante do computador e da 

internet. Em outras palavras, o surgimento desse dialeto escrito tem como um de seus 

condicionantes sociais o intenso grau de exposição (COELHO et al., 2015) às tecnologias de 

informação e comunicação da cultura eletrônica (ONG, 1998). 

Um mesmo sujeito pode fazer uso de formas linguísticas diferenciadas conforme a 

situação da qual participa, tendo em vista se ela é mais formal ou mais informal (BELINE, 
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2002). Para tanto, a forma linguística empregada relaciona-se com o papel social 

desempenhado na situação comunicativa em questão. Outrossim, o “tipo de variação 

linguística, resultante dos diferentes papéis sociais que desempenhamos nas diferentes 

situações comunicativas, recebe o nome de variação estilística ou diafásica” (COELHO et al., 

2015, p. 46, grifos dos autores).  

A variação estilística é, portanto, consequência “da adequação que os interlocutores 

fazem de sua fala ao contexto geral em que ocorre a comunicação” (COELHO et al., 2015, 

46). Nessa ótica, o internetês pertence também ao domínio da variação estilística, já que se 

configura enquanto uma adequação da modalidade escrita do português brasileiro, operada 

pelos internautas, em situações comunicativas mais informais. Desse modo, 

 

Não há motivos para alardes, pois se trata apenas de uma utilização mais flexível 

dos grafemas do léxico em uma dada situação comunicativa e não de uma 

conspiração orquestrada contra a língua portuguesa para desestabilizar o léxico e a 

gramática como um todo. (XAVIER, 2014, p. 172). 

 

Todavia, mesmo o teórico defendendo que não há motivo para alarde, é necessário 

darmos a devida atenção para um fato que vem preocupando estudiosos e professores da área, 

a transposição do internetês para a produção textual formal escolar (STORTO, 

GALEMBECK, 2007; RIBAS et al, 2007; ALVES, OLIVEIRA, 2010), pois como bem nos 

lembra Bakhtin (2009), a sociedade é formada por diferentes campos ou esferas de criação 

ideológica e cada qual “possui seu próprio material ideológico e formula signos e símbolos 

que lhe são específicos e que não são aplicáveis a outros domínios” (BAKHTIN, 2009, p. 37, 

grifo nosso). 

Nessa perspectiva, o uso adequado do internetês relaciona-se especificamente aos 

gêneros informais da esfera virtual ou eletrônica de comunicação, sendo inadequada a 

transposição dessa escrita para os textos formais contemplados na esfera escolar. Estes 

últimos pertencem, geralmente, a esferas comunicativas que exigem o uso e o domínio da 

norma padrão da língua. Por conseguinte, esse fenômeno linguístico típico da comunicação 

eletrônica perde a 

 

sua função “bacana”, de identificação de grupo, quando são retiradas da tecnologia, 

seja o telefone celular ou o computador. O fato de que alguns garotos possam 

começar a usar abreviações em lugares onde elas não têm qualquer propósito – como 

em redações escolares – deve ser vigiado, naturalmente (CRYSTAL, 2005, p. 92). 
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Nesse ínterim, essa “vigilância” perpassa pelo desenvolvimento da competência 

comunicativa do aluno, a partir da qual ele poderá interagir de modo responsável, adequando 

os seus enunciados à situação comunicativa. Sendo assim, o docente de Língua Portuguesa 

assume um papel importantíssimo no processo ensino-aprendizagem de conscientização do 

uso adequado da língua(gem) em suas diversas modalidades. “Um trabalho, então, com a 

chamada variedade linguística” (MAGNABOSCO, 2009, p. 93). 

 

2.5 O internetês e suas principais características  

 

O entendimento adequado do funcionamento do internetês exige que abordemos 

alguns dos princípios constitutivos e fatores pragmáticos envolvidos na estruturação desse 

código escrito. Com isso, não estamos defendendo que este código é estático, mas apesar de 

apresentar liberdade no modo de grafar as palavras (MARCUSCHI, 2010) e de construir os 

enunciados, o internetês também é marcado por estratégias e formas relativamente estáveis, 

possuindo características fono-morfo-sintático-semântico-pragmáticas próprias que o fazem 

ser considerado um “dialeto escrito” (XAVIER, 2014). 

Partiremos, pois, das contribuições de Gonzalez (2007) e Moura e Pereira (2011) no 

tocante à compreensão das especificidades desse código escrito, uma vez que estes autores 

investigam o fenômeno da grafia internáutica em gêneros digitais distintos, bate-papo virtual 

e blogs pertencentes ao público jovem, respectivamente; o que permite uma discussão mais 

sistemática a respeito da configuração e dos usos do internetês. Temos por base também os 

estudos de Marcuschi (2010), Rajagopalan (2013) e Xavier (2014). 

Tendo em vista a nossa compreensão dos estudos desses autores, podemos inferir que 

o internetês, de modo geral, é regido por dois princípios básicos: 1) abreviação, que diz 

respeito à supressão de letras, acentos e sinais gráficos, atendendo à rapidez exigida pelo 

meio, como acontece nos itens “aki” e “mto”, em referência às palavras “aqui” e “muito”; e 2) 

substituição, que como o próprio nome sugere, efetiva-se a partir de uma troca envolvendo 

letras e acentos gráficos, constituindo uma tendência em aproximar a grafia das palavras aos 

sons da fala, sendo consequência da informalidade da situação comunicativa virtual. Segundo 

Gonzalez (2007), a substituição subdivide-se em dois tipos. Um relacionado à troca de letras, 

ou seja, substitui-se uma letra por outra, como ocorre nos exemplos “issu”, “amu” e “axo”, 

nos quais foram substituídas o “o” e o “ch” das palavras “isso”, “amo” e “acho”, do vernáculo 

padrão. O outro relacionado à troca dos acentos gráficos por formas correspondentes, como 



68 

 

 

por exemplo, nos itens “nois” e “naum”, que se referem aos itens linguísticos da grafia padrão 

“nós” e “não”.10 

Em relação aos aspectos suprassegmentais do internetês, Moura e Pereira (2011) 

destacam a entonação, obtida por meio de recursos gráficos como: os pontos de interrogação 

e de exclamação, as reticências. A entonação também é marcada mediante o uso da letra 

maiúscula (ou garrafal), com a qual se obtém a ênfase de uma dada palavra, destacando-se a 

sua importância no enunciado, como também se consegue a representação de grito, conforme 

notamos no seguinte enunciado: “.... É HOJEEE .... só de pensar fico gelada ....” (MOURA; 

PEREIRA, 2011, p. 75). 

Um recurso que também imprime uma marca de oralidade a esse código é o 

alongamento vocálico, o qual é dotado de um caráter para-linguístico e se efetiva a partir da 

repetição de uma mesma vogal em uma dada palavra. É o que acontece também com a vogal 

“E” no item “HOJEEE” do exemplo supracitado. A função desse alongamento seria 

“manifestar a emoção do sujeito, uma vez que não há som de voz para tal” (XAVIER, 2014, 

p. 170).  Por sua vez, o não-verbal ou para-linguístico também se concretiza no uso dos 

emoticons ou caracteretas, os quais assumem o papel de representar as expressões faciais e os 

gestos dos internautas, sendo obtidos a partir do uso de algumas teclas: “os parênteses, os dois 

pontos, o ponto e vírgula, os colchetes, o zero, os sinais de maior e menor etc.” (MOURA; 

PEREIRA, 2011, p. 76). 

Por sua vez, é notório que a comunicação mediada pelo computador (doravante, 

CMC) apresenta diferenças em relação à fala. Crystal (2005) chama atenção, por exemplo, 

para a carência de retorno simultâneo na CMC. Quando participamos de uma conversa face a 

face, por exemplo, enviamos mensagens continuamente para o nosso interlocutor, não só com 

a voz mas também com as expressões faciais, sorrisos e gestos corporais, enquanto ele profere 

a mensagem.  

Essas mensagens contínuas, conforme Crystal (2005, p. 81), possibilitam assim um 

retorno simultâneo e “nos dizem como estamos nos saindo, e reagimos a elas instintiva e 

imediatamente. Um olhar perplexo nos faz reformular a frase. Um humm de dúvida nos faz 

repensar”. Já na CMC, normalmente, a mensagem é construída pressionando-se as teclas uma 

por uma, entretanto a mensagem não chega à tela do interlocutor dessa forma, letra por letra, 

                                                           
10 Os exemplos mencionados foram retirados do trabalho de Gonzalez (2007), no qual a autora fez uso da 

Linguística de Corpus e sistematizou uma quantidade significativa de itens linguísticos pertencentes ao 

internetês. 



69 

 

 

chega por completo após o usuário dar o comando “enviar”, e só depois disso é que o nosso 

interlocutor se posiciona frente à nossa mensagem. 

Dessa maneira, o estudioso atenta para o fato de que não existe na CMC “uma forma 

técnica (no momento) que permita ao receptor enviar o equivalente eletrônico de um 

assentimento simultâneo, um ahã, ou qualquer outra das reações audiovisuais que 

desempenham um papel tão crítico em uma interação face a face” (CRYSTAL, 2005, p. 81). 

Para Ávila e Cox (2008) e Xavier (2014), mesmo o internetês sendo utilizado em interações 

que muito se aproximam da comunicação face a face, faltam-lhe elementos primordiais à 

elaboração dos textos produzidos nesta, como é o caso de expressões faciais, gestos, 

movimentos corporais, etc. 

Mas, conforme Crystal (2005), isso não quer dizer que se torna impossível verificar 

no internetês uma maneira própria de imprimir à CMC traços comumente associados à fala e à 

conversação face a face, como as variações vocais e as expressões faciais. É comum a essa 

escrita eletrônica a introdução dos chamados smileys ou emoticons, os quais dizem respeito a 

“combinações de caracteres do teclado, planejadas para demonstrar uma expressão facial de 

emoção” (CRYSTAL, 2005, p. 85-86). Esse recurso é muito importante para a CMC, já que 

auxilia, inclusive, na percepção adequada da intenção do internauta, evitando ambiguidades e 

compreensões errôneas de seus enunciados. 

De acordo com Ávila e Cox (2008), o termo emoticons originou-se da junção de duas 

outras palavras da língua inglesa, emotion, que significa emoção, e icon, ícone; significando, 

pois, “ícones da emoção”. Moura e Pereira (2011, p. 76) fornece-nos o seguinte exemplo de 

uso do emoticon na interação eletrônica: “Desculpe, to tc com outra pessoa,.... : ) ”. 

Além disso, as autoras destacam os scripts, os quais designam “desenhos, nomes ou 

expressões criadas a partir de sinais tipográficos e da escrita, formando um conjunto de 

caracteres com o objetivo de comunicar uma ideia”. É o caso dos sinais tipográficos  _)_ que 

remetem à palavra “bunda” (ÁVILA; COX, 2008), bem como do uso dos sinais ( _)> no 

enunciado “( _)> ( _)>...........tim-tim....” (MOURA; PEREIRA, 2011, p. 77), representando 

um brinde realizado com dois copos. 

Em relação aos emoticons, smileys e scripts, Ávila e Cox (2008) argumentam que 

eles dizem respeito a um significado e não a uma palavra (significante) da linguagem humana. 

A sua leitura não é exata e unívoca, tendo em vista que eles possibilitam a formulação de 

expressões interpretativas. 
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Ávila e Cox (2008, p. 432) argumentam também que os emoticons, smileys e scripts 

apontam para uma espécie de internacionalização dessa variedade da comunicação humana, já 

que “transcendem as fronteiras impostas pelas línguas maternas dos internautas”, 

apresentando-se como convenções internacionais da interação eletrônica. Por conseguinte, 

torna-se perceptível que a CMC exibe uma natureza diferenciada em relação à fala e à escrita, 

apresentando algumas propriedades específicas, e adaptando outras, de ambas as modalidades, 

como já pudemos perceber nas características discutidas anteriormente.  

Uma diferença marcante entre a CMC e a escrita tradicional é consequência da forte 

pressão existente no ambiente eletrônico para que a comunicação se estabeleça rapidamente, 

fazendo com que não haja uma “construção cuidadosamente planejada e elaborada tão 

característica da escrita” (CRYSTAL, 2005, p. 89), o que, entretanto, não interfere no 

entendimento da mensagem. De acordo com Bortoni-Ricardo (2005, p. 166), “em toda 

interação verbal, os participantes se baseiam muito no contexto linguístico e social no qual se 

inserem as sentenças proferidas, bem como em um acervo cultural comum de conhecimentos 

e pressupostos que permitem o fenômeno da inferência”. Dessa maneira, os sujeitos que 

fazem uso do internetês entendem-se mutuamente, entre outros fatores, porque compartilham 

de um acervo de conhecimento da chamada cultura eletrônica (ONG, 1998). 

Além do mais, torna-se fundamental discorrermos um pouco mais sobre uma 

peculiaridade no processo de construção desse código eletrônico, a qual é logo lembrada 

quando a pauta de discussão é o internetês: a abreviação, a qual pode ser vista como uma 

resposta ao princípio de cooperação que rege a comunicação humana, o qual solicita ao 

sujeito que “faça a sua contribuição na conversação, atendendo ao que é solicitado, no 

momento exigido, visando aos propósitos comuns e imediatos, de forma consequente em 

relação aos compromissos conversacionais estabelecidos” (GRICE apud WILSON, 2013, p. 

91, grifo nosso).  

Com efeito, esse princípio desdobra-se nas quatro máximas conversacionais 

propostas pelo estudioso H. P. Grice: máxima da quantidade, máxima da qualidade, máxima 

da relação e máxima do modo. Mesmo diante das críticas que impulsionaram a reformulação 

e reinterpretação da teoria griciana atualmente, é necessário lembrar que 

  

[...] a interação se constrói a partir de um conjunto de regras organizacionais e 

sequenciais que tornam a comunicação apropriada e socialmente interpretável. As 

máximas de Grice fazem parte do componente nuclear dessas regras, pois se 

baseiam no pressuposto de que as conversas são atividades racionais realizadas 

através de um esforço de cooperação. (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 169). 
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Por consequência, na comunicação humana real as máximas do princípio da 

cooperação são violadas total ou parcialmente, dependendo das questões éticas, morais, entre 

outras, que incidem sobre o contexto comunicativo. No entanto, o processo abreviativo 

característico do internetês tem coerência com as máximas gricianas da quantidade e do 

modo, uma vez que estas dizem respeito à exigência de que o sujeito “coopere de modo a 

informar aquilo que está sendo requerido em função dos propósitos comunicativos” e “Seja 

breve (evite digressões desnecessárias)”, respectivamente (GRICE apud WILSON, 2013, p. 

91). Assim, ao fazer uso da abreviação o internauta estabelece comunicação, informando ao 

interlocutor aquilo que deseja com brevidade, tendo em vista ainda o condicionamento de 

tempo e espaço da interação eletrônica síncrona.  

Para Gonzalez (2007, p. 42), esse processo abreviativo é efetivado a partir da 

redução do número de toques para a digitação das palavras, o que resulta em economia 

temporal, uma vez que, comumente, os sujeitos que fazem uso do internetês, “o fazem com o 

intuito de digitar a menor quantidade possível de caracteres, possivelmente com a intenção de 

economizar tempo”, como ocorre com as palavras da grafia padrão “que”, “você”, “aqui” e 

muito”, as quais no internetês são grafadas como “q”, “vc”, “aki” e “mto”, respectivamente 

(GONZALEZ, 2007, p. 43). Já para Xavier (2014, p. 170), a abreviação é vista como uma 

forma de “reproduzir a mesma velocidade das trocas orais presenciais, e assim tornar a 

interação que é remota mais próxima e fluente da forma natural de conversar”. 

Moura e Pereira (2011) corroboram com Gonzalez (2007) e Xavier (2014), 

afirmando que esse recurso tem a finalidade de proporcionar à conversa uma maior 

dinamicidade, ocorrendo geralmente mediante um processo de marcação de uma única letra 

(consoante) de cada sílaba. Todavia, algumas abreviações utilizadas pelos “papeadores” são 

superficiais e imediatas, criadas no momento da interação. E neste caso, a sua significação 

depende fortemente do contexto. Dessa forma, atentamos também para o fato de esse processo 

abreviativo não apresentar uniformidade, tendo em vista que um mesmo item pode ser 

grafado de diversas formas, visto que este código leva às últimas consequências duas 

características da língua muito exploradas no âmbito da Linguística, dinamicidade e 

maleabilidade. 

Marcuschi (2010) converge com esses autores, ao defender que, geralmente, a 

interação mediada pelo gênero bate-papo se dá a partir do uso de um código escrito não 

monitorado, que não se submete à revisão ou refacção. O princípio básico é a abreviatura dos 

termos, mesmo que sua maioria seja caracterizada como artificial e passageira. Entretanto, há 
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algumas abreviaturas que são aceitas pela comunidade de internautas, favorecendo a 

constituição de um “cânone” dotado de reconhecimento como típico do ambiente, de modo 

que é comum a elaboração de dicionários especializados nessa escrita11. A partir disso, o autor 

defende que esse “cânone” contribui no processo formativo de variação linguística, o qual 

oferece aos membros de uma dada comunidade linguística versatilidade para se expressar e 

interagir com os seus interlocutores, conforme discutimos no subcapítulo anterior. 

Em sua dissertação, Ribeiro (2006) também estuda o internetês, especificamente o 

recurso da abreviação característico dessa linguagem escrita. Sua análise evidencia que a 

abreviação está presente há muito tempo na Língua Portuguesa, seja em cartas de professores 

ou em documentos oficiais do século XIX, posto que “através dos tempos, buscamos formas 

mais simples e rápidas de nos comunicarmos, sem, por causa disso, esquecermos das normas 

ortográficas convencionadas” (RIBEIRO, 2006, p. 13).  

As cartas analisadas dizem respeito às correspondências em que os professores 

prestavam conta de como estava a aprendizagem das filhas do imperador D. Pedro I, no ano 

de 1830. Nestas, é notória, por exemplo a utilização das abreviaturas emq, q e q”, 

correspondendo às formas padrão em que e que, respectivamente. Algo semelhante com a 

abreviação ocorrida no internetês. 

Já no outro documento estudado, o Livro de Entrada dos Feitos da Secretaria Judicial 

do Tribunal do Comércio da Corte Brasileiro, o pesquisador detectou abreviaturas em nomes 

de cidade, de pessoas, dos meses do ano, as quais atendiam não só ao espaço pequeno da 

folha, já que em alguns casos “o espaço físico do livro era suficiente para a escritura das 

formas estendidas. Portanto, o propósito era o de agilizar o processo de escritura, já que era 

desnecessária a forma estendida para a compreensão das palavras” (RIBEIRO, 2006, p. 58). 

Se levado em conta a variedade escrita internáutica aqui discutida, o suporte e gênero textual 

são outros. Todavia, a lógica para o uso do internetês não é muito diferente, já que os seus 

usuários consideram igualmente desnecessário o emprego de uma forma estendida se o 

mesmo efeito pode ser obtido abreviando-se essa forma linguística. 

Como pudemos perceber, o internetês não se resume somente à abreviatura. Mas 

sabemos que a ocorrência dessa estratégia é bastante comum nessa variedade (GONZALEZ, 

                                                           
11 É o que verificamos no endereço eletrônico www.internetes.com.br, que apresenta um dicionário on line no 

qual há a possibilidade de os seus usuários contribuírem com a inserção de novas palavras do internetês ainda 

não cadastradas. Desse modo, no dia 26/12/14, o dicionário contava com um número de 6.457 palavras 

cadastradas. Vale ressaltar também o capítulo 3 da obra de Othero (2002), intitulado “Pequeno dicionário de 

internetês”, no qual o autor sistematiza palavras e emoticons pertencentes a esse código escrito internáutico. 

 

http://www.internetes.com.br/
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2007; BISOGNIN, 2009; MARCUSCHI, 2010). Em vista disso, a dissertação de Ribeiro 

(2006) permite-nos considerar que se as abreviaturas utilizadas há alguns séculos não 

ocasionaram o abandono da ortografia oficial, tampouco o uso do internetês também 

ocasionará. Assim sendo, os “educadores não podem rejeitar a linguagem dos computadores 

como se ela fosse algo que infringisse as regras da língua portuguesa, pois só conseguimos 

nos expressar dessa forma porque ela nos permite” (RIBEIRO, 2006, p. 98, grifo nosso). 

No decorrer deste capítulo compreendemos o impacto dos diferentes modos de 

produzir e veicular conhecimento na organização da comunicação humana. Vimos que o uso 

diário e frequente da internet e de algumas tecnologias de informação e comunicação 

ocasionou o surgimento do internetês, o qual é uma variedade linguística que atende às 

necessidades comunicativas de eventos marcadamente informais da esfera eletrônica de 

interação. Em suma, trouxemos à baila um conjunto de princípios importantes para que o 

docente de Língua Portuguesa compreenda adequadamente a estrutura e a funcionalidade do 

internetês. No próximo capítulo, deixaremos claros os procedimentos de coleta e de 

tratamento dos dados, além de realizarmos sua análise.  
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artindo do problema que motiva a pesquisa, bem como de seus objetivos, no 

primeiro momento deste capítulo, apresentam-se as principais informações a 

respeito das estratégias metodológicas empregadas para a realização da investigação. 

Dessarte, à medida que abordamos o tipo de pesquisa adotado segundo os objetivos e 

procedimentos de coleta, caracterizamos também a abordagem teórico-metodológica 

empregada, a fenomenologia. 
Em seguida, apresentamos alguns dados pessoais e profissionais relevantes dos 

sujeitos informantes, tais como faixa etária, ano de conclusão da licenciatura, titulação 

acadêmica, tempo de experiência como docente de Língua Portuguesa, etc. Além disso, 

descrevemos como aconteceu o levantamento dos dados, destacando alguns aspectos dos 

instrumentos usados para a sua realização, bem como os procedimentos empregados na 

análise e interpretação dos dados. 

No segundo momento, expomos e discutimos os resultados obtidos através do 

corpus12 levantado, tendo em vista as questões de pesquisa propostas para o presente estudo. 

A princípio, discorremos sobre as crenças dos informantes acerca do internetês, analisando 

como elas refletem ou refratam as concepções de linguagem enquanto expressão do 

pensamento, instrumento de comunicação e forma ou processo de interação.  

Pouco depois, analisamos as crenças dos professores sobre como tratar a variedade 

escrita supramencionada em sala de aula, confrontando-as com os tipos de ensino linguístico 

prescritivo, descritivo e produtivo. Por fim, apontamos, através da análise das falas dos 

participantes, alguns fatores e experiências pessoais que podem estar influenciando as crenças 

dos docentes acerca dessa variedade. 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

Nesta parte, deixamos claros alguns pontos importantes acerca de como a presente 

investigação foi realizada. Descrevemos, entre outras coisas, a natureza da pesquisa, o perfil 

                                                           
12 Para efeito de esclarecimento, entendemos corpus conforme a perspectiva adotada na Linguística de Corpus, 

uma vez que os dados linguísticos aqui levantados encontram-se em formato eletrônico, possuem 

representatividade e tamanho finito, além de estarem disponibilizados (ver APÊNDICES) para reuso em futuras 

pesquisas. Cf. Aluísio e Almeida (2006). 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS DADOS 
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dos sujeitos pesquisados, como também os procedimentos empregados na coleta e no 

tratamento analítico dos dados.  

 

3.1.1 Natureza da pesquisa 

 

A pesquisa científica inicia-se a partir da elaboração de um problema, o qual “deve 

ser formulado como pergunta” (GIL, 2002, p. 27). À vista disso, formulamos a seguinte 

indagação a ser respondida ao longo de nosso trabalho: quais as crenças de professores de 

Língua Portuguesa sobre o internetês e sobre o tratamento dessa variedade linguística em sala 

de aula? O problema proposto é motivado por “razões de ordem prática”, uma vez que a sua 

resposta possibilita uma reflexão passível de “subsidiar determinada ação” (GIL, 2002, p. 25). 

Em outras palavras, a nossa questão de pesquisa adveio da intenção de aprofundar o 

conhecimento em torno das crenças dos docentes de Língua Portuguesa, visando a contribuir 

para uma revisão no tocante ao entendimento e às posturas metodológicas em relação ao uso 

multifacetado da linguagem, mais especificamente do internetês. 

Uma vez que o objetivo desta pesquisa é analisar as crenças dos professores de 

Língua Portuguesa acerca do internetês e do tratamento dessa variedade linguística em sala de 

aula, consideramos adequada a pesquisa qualitativa (GRESSLER, 2004; GOLDENBERG, 

1999; OLIVEIRA, 2008), de natureza fenomenológica (ANDRÉ, 1995; SOUZA, 2001), visto 

que este tipo de pesquisa estuda as particularidades de um dado fenômeno no que se refere ao 

significado que os sujeitos pesquisados lhe atribuem. 

De acordo com Bazarim (2008), a pesquisa qualitativa apresenta uma natureza 

fenomenológica, visando à compreensão da realidade investigada, diferindo-se da quantitativa 

cujo paradigma equipara os fenômenos sociais aos físicos, estudando-os tendo em vista a 

elaboração de leis. Para Oliveira (2008), os métodos qualitativos preocupam-se com “o estudo 

do homem, levando em conta que o ser humano não é passivo, mas sim que interpreta o 

mundo em que vive continuamente” (OLIVEIRA, 2008) por meio da interação e da 

construção de sentidos. Sendo assim, a abordagem qualitativa vai ao encontro do conceito de 

crenças adotado neste trabalho, segundo o qual elas possuem um caráter interpretativo da 

realidade e são construídas dialogicamente nas interações de que participamos ao longo da 

vida (DUFVA, 2003; SOARES, 2005; BARCELOS, 2006; SILVA, 2007, ROCHA, 2010). 

Para Bello (2006), a fenomenologia constitui uma escola filosófica consolidada por 

Edmund Husserl, na Alemanha, entre os séculos XIX e XX. Formado por duas partes, esse 
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termo advém da palavra fenômeno, a qual designa “aquilo que se mostra; não somente aquilo 

que aparece ou parece”, e do radical grego logia, compreendido “como pensamento, como 

capacidade de refletir”. Dessa maneira, Masini (1997) entende que o método fenomenológico 

estuda o fenômeno, desvendando-o além da aparência, daquilo que “aparece” ou “parece”, 

pois as nuances do objeto de estudo não se mostram de forma imediata. Daí a necessidade de 

analisá-lo para pôr em evidência seus sentidos não tão aparentes.  

Na presente pesquisa, não nos interessa somente a caracterização das crenças, 

pensamentos ou ideias dos docentes, mas propomos uma análise dos seus sentidos menos 

aparentes, os quais estão relacionados às concepções de língua(gem) e aos tipos de ensino 

linguístico subjacentes nas crenças dos professores investigados sobre o internetês e sobre o 

seu tratamento em sala de aula. 

A fenomenologia interessa-se, portanto, pelo mundo do sujeito, por suas experiências 

cotidianas e os significados atribuídos a estas, pois destaca os “aspectos subjetivos do 

comportamento humano e preconiza que é preciso penetrar no universo conceitual dos 

sujeitos para poder entender como e que tipo de sentido eles dão aos acontecimentos e às 

interações sociais que ocorrem em sua vida diária” (ANDRÉ, 1995, p. 18). Assim, “as 

investigações fenomenológicas mostram a consciência do sujeito, através do relato de suas 

experiências internas, e trata de viver em sua consciência – por empatia – os fenômenos 

relatados pelo outro” (ASTI-VERA, 1980, p. 71). Por isso, o nosso estudo surge como forma 

de compreensão do universo conceitual dos professores investigados, visando ao 

entendimento dos sentidos por eles atribuídos ao internetês, evidenciados em suas crenças. 

Por seu turno, a abordagem fenomenológica apresenta-se apropriada ao âmbito 

educacional, já que não almeja a imposição de verdades teóricas ou ideológicas 

preestabelecidas, pois parte do esclarecimento do modo como o sujeito convive com a 

realidade e, concomitantemente, da maneira como o fenômeno se mostra ao sujeito. Trata-se, 

portanto, 

 

da busca e do desvelamento do fenômeno, do Ser, das coisas [...] procura iluminação 

e desocultamento do fenômeno, pelo desvelamento do homem, no revelar de olhares 

compreensivos, estratégias e caminhos. Trata-se de entrever valores, crenças, 

símbolos, saberes e fazeres, destituindo-se da atitude natural, em busca da essência, 

do Ser, das coisas, do próprio “eu” e do mundo (ROJAS; BARUKI-FONSECA; 

SOUZA, 2010, grifo nosso). 

 

O presente trabalho busca justamente o desvelamento do fenômeno investigado por 

meio de um olhar compreensivo e analítico dos dados coletados, dos valores, crenças e 



77 

 

 

saberes do grupo pesquisado, interessando-se ademais “pela denúncia e na explicitação das 

ideologias subjacentes” (SOUZA, 2001, p. 34). 

A adoção do paradigma da pesquisa qualitativa justifica-se ainda pelo fato de que 

pretendemos descrever a realidade “tal como é em sua essência” (GRESSLER, 2004, p. 43), 

tendo em vista a relação recíproca entre os fenômenos que compõem essa realidade estudada 

(crenças/concepções de linguagem/fatores contextuais). O emprego dessa abordagem levou 

em conta também o fato de que “[...] os métodos qualitativos enfatizam as particularidades de 

um fenômeno em termos de seu significado para com o grupo pesquisado. É como um 

mergulho em profundidade dentro de um grupo [...]” (GOLDENBERG, 1999, p. 62). 

No que se refere aos objetivos, o trabalho aqui proposto caracteriza-se como 

pesquisa descritiva, uma vez que visamos ao estudo das características de um determinado 

grupo (GIL, 2002), mais especificamente das crenças de professores de Língua Portuguesa 

sobre o internetês e sobre como tratá-lo em sala de aula, considerando para isso a observação, 

registro, análise e interpretação do discurso docente. Além de registrarmos, analisarmos e 

interpretarmos essas crenças, pretendemos refletir sobre os fatores condicionantes 

(ANDRADE, 1993) que contribuem para a sua ocorrência ou construção (GIL, 2002), ou seja, 

se estão associadas às concepções de língua(gem) enquanto expressão do pensamento, 

instrumento de comunicação ou interação social e, ainda, ao ensino linguístico prescritivo, 

descritivo ou produtivo (HALLIDAY, 1974; TRAVAGLIA, 2009). Por isso, o nosso estudo 

também é classificado como pesquisa explicativa. 

Neste momento, é oportuno discorrermos também sobre o tipo de pesquisa 

denominado estudo de caso. Segundo Yin (2001), o estudo de caso torna-se pertinente quando 

se investiga o “como” e o “porquê” de um dado fenômeno contemporâneo. Considerando essa 

premissa, podemos afirmar que o presente estudo insere-se nesse tipo de pesquisa. O “como” 

refere-se às crenças dos docentes, em outras palavras, ao “como” esses sujeitos avaliam o 

internetês e também ao “como” eles acreditam que se deve trabalhar com os alunos o uso 

dessa variedade linguística. Além disso, a dimensão do “porquê” está associada à análise mais 

aprofundada dessas crenças, haja vista que pretendemos entender ou esclarecer o diálogo de 

tais crenças com as concepções de linguagem e tipos de ensino de língua defendidos por esses 

profissionais. 

Uma pergunta frequente acerca do tipo de pesquisa supramencionado é a de que se 

“ainda se caracteriza como estudo de caso quando mais de um caso é incluído no mesmo 

estudo?” (YIN, 2001, p. 30). O referido autor advoga que sim, esclarecendo que os estudos de 
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caso único e de casos múltiplos constituem variantes da estratégia de pesquisa denominada 

estudo de caso. Portanto, 

 

Em cada situação, uma única pessoa é o caso que está sendo estudado, e o indivíduo 

é a unidade primária de análise. Seriam coletadas as informações sobre cada 

indivíduo relevante, e vários exemplos desses indivíduos, ou "casos", poderiam ser 

incluídos em um estudo de casos múltiplos (YIN, 2001, p. 43, grifo nosso). 

 

Desta sorte, dentro do paradigma qualitativo da pesquisa científica, fizemos uso do 

método monográfico (estudo de caso), uma vez que a nossa investigação abrangeu o estudo de 

um determinado grupo social/profissional (ANDRADE, 1993): os professores de Língua 

Portuguesa do fundamental II da rede municipal de ensino da cidade de Brejo do Cruz – 

Paraíba. Nessa perspectiva, o presente trabalho adotou como estratégia de pesquisa o estudo 

de casos múltiplos, sendo que as nossas unidades de análise relacionam-se aos cinco (05) 

docentes que participaram da coleta de dados. 

Como já apontado, de acordo com Yin (2001, p. 33), a pesquisa de estudo de caso 

apresenta variantes e abrange “tanto estudos de caso único quanto de casos múltiplos”. Assim 

sendo, Gil (2002) converge com Andrade (1993) e com Yin (2001), destacando que no âmbito 

da pesquisa científica o conceito de caso foi ampliado, de modo que passou a referir-se 

também a “uma família ou qualquer outro grupo social, uma organização, um conjunto de 

relações, um papel social, um processo social, uma comunidade, uma nação ou mesmo toda 

uma cultura” (GIL, 2002, p. 138, grifo nosso). 

O tempo de realização da pesquisa de campo foi de aproximadamente dois (02) 

meses, já que a coleta de dados empreendida aconteceu no período de 19 de fevereiro a 20 de 

abril de 2015. Todavia, antes de discutirmos os procedimentos utilizados, consideramos 

pertinente apresentarmos as principais informações acerca dos sujeitos que participaram de 

nossa investigação. Em seguida, descreveremos as técnicas de coleta de dados empregadas e 

esclareceremos como ocorrerá o tratamento desses dados. 

 

3.1.2 O perfil dos participantes 

 

Após o contato com os diretores das cinco (05) escolas municipais da zona urbana do 

município de Brejo do Cruz - Paraíba, obtivemos algumas informações relevantes para a 

nossa pesquisa, como o fato de o contexto supracitado ser formado por um total de sete (07) 
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professores de Língua Portuguesa. Em seguida, entramos em contato com esses docentes, os 

quais se comprometeram a responder os questionários e a participar da presente investigação. 

Pouco tempo depois da conclusão da primeira etapa de coleta de dados, entramos em 

contato, via telefone, com os participantes, afim de deliberarmos sobre datas, locais e horários 

para a realização da etapa posterior. Entretanto, dois (02) professores acabaram desistindo de 

colaborar com a pesquisa, uma vez que após inúmeras ligações e tentativas de agendamento 

da entrevista, esses sujeitos acabavam protelando a conversa. Em nenhum dos contatos eles 

apresentavam uma possibilidade de marcarmos a segunda etapa de coleta, afirmando que 

entrariam em contato no dia seguinte, o que acabou não acontecendo. Isso nos levou a 

entender que esses docentes, por motivos que desconhecemos, não estavam tão solícitos a 

contribuírem com o nosso trabalho. 

Desse modo, os participantes que constituem as unidades de análise de nossa 

pesquisa são 05 professores de Língua Portuguesa da rede pública municipal de Brejo do Cruz 

– Paraíba. Por uma questão ética, própria da pesquisa científica, manteremos sigilo quanto à 

identidade dos professores participantes, bem como dos nomes de suas respectivas escolas de 

trabalho, ao longo deste trabalho. Para tanto, utilizaremos a codificação PA, PB, PC, PD e PE, 

em referência aos informantes, dos quais apresentaremos, a seguir, algumas informações 

relevantes. 

A primeira parte do questionário (APÊNDICE A) é constituída por dados pessoais e 

profissionais dos informantes, como nome, idade, ano de conclusão da licenciatura, formação 

acadêmica, tempo de serviço como docente de Língua Portuguesa, nome da instituição e 

séries em que o informante leciona. As respostas preenchidas pelos professores foram 

sistematizadas de forma geral no seguinte quadro: 

 

QUADRO 02 – Dados pessoais e profissionais dos professores 

Código Idade Ano de 

conclusão da 

licenciatura 

Titulação 

máxima 

Experiência no 

ensino de LP 

Séries em que 

atua 

PA 46 anos 1992 Especialista 22 anos 6º ao 9º ano 

PB 43 anos 1996 Especialista 10 anos 6º ao 9º ano 

PC 28 anos 2010 Especialista 03 anos 6º ao 9º ano 

PD 21 anos - Graduando 05 meses 6º ao 9º ano 

PE 28 anos - Graduando - 6º e 7º ano 
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Desse modo, o participante PA tem 46 anos e exerce há 22 anos a função de 

professor de Língua Portuguesa. Em relação à formação acadêmica, possui Licenciatura em 

Letras, pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), concluída em 1992, bem como pós-

graduação lato sensu em Psicopedagogia Clínica e Institucional, pela Faculdade Evangélica 

Cristo Rei, concluída em 2012. 

O informante PB possui 43 anos de idade e 10 de experiência de ensino de Língua 

Portuguesa. Ele concluiu a graduação em Letras, pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) no ano de 1996, e pós-graduação lato sensu em Supervisão, pelas Faculdades 

Integradas de Patos, em 2006.  

O professor PC tem 28 anos de idade, tendo experiência no ensino da referida 

disciplina de 03 anos. É graduado em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba, desde 

2010, e possui ainda duas (02) especializações: Especialização em Psicopedagogia Clínica e 

Institucional, pela Faculdade Evangélica Cristo Rei, concluída em 2012, e Especialização em 

Fundamentos da Educação: Práticas Pedagógicas Interdisciplinares, pela UEPB, ano de 2014. 

O informante PD tem 21 anos de idade e apenas 05 meses de experiência como 

professor de Língua Portuguesa. Já cursou as disciplinas do curso de Letras, da Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB), entretanto não concluiu ainda o referido curso porque ainda não 

apresentou o trabalho de conclusão de curso (TCC). 

O docente PE possui 28 anos de idade e começou a exercer a função de professor de 

Língua Portuguesa no dia 23 de fevereiro de 2015. No que se refere à sua formação 

acadêmica, ele se encontra em situação semelhante ao informante PE, tendo em vista que 

também cursou as disciplinas da graduação em Letras, na UEPB, todavia não defendeu ainda 

o trabalho de conclusão de curso (TCC).  

Não obstante a característica básica de atuarem no fundamental II, verificamos, 

diante do exposto, algumas informações relevantes que remetem a uma diversidade 

significativa em relação ao perfil profissional dos sujeitos que compõem esse estudo.  

No que tange à faixa etária, existe uma diferença máxima de 25 anos, quando 

contrastados os docentes PA e PD. Quanto ao término da licenciatura em Letras, percebemos 

que enquanto o professor PA licenciou-se no início da década de 90, o PB concluiu na 

segunda metade da mesma década.  

Isso nos leva a pensar que os docentes PA e PB tiveram uma formação diferenciada 

dos sujeitos PC, PD, e PE, os quais apresentam uma formação inicial mais recente do que 
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aqueles, pois PC concluiu a licenciatura em 2010, já PD e PE estavam ainda em fase de 

conclusão quando a pesquisa foi realizada. 

Vale mencionar também que embora apresentem titulação acadêmica de 

especialistas, os cursos de pós-graduação lato sensu dos professores PA, PB e PC não 

pertencem à área específica de Letras ou Língua Portuguesa, mas à área de Pedagogia e 

Educação. 

Quanto ao tempo de experiência no ensino de Língua Portuguesa, verificamos 

também uma diferença expressiva, na qual podemos situar os sujeitos investigados em um 

contínuo que vai do docente que atua a mais tempo no ensino de língua materna, PA, àquele 

que atua a menos tempo, como foi o caso de PE, totalizando, pois, uma diferença máxima de 

mais 20 anos de experiência. 

 

3.1.3 Sobre a coleta e o tratamento dos dados 

 

Seguindo a orientação metodológica das pesquisas acerca de crenças e ensino-

aprendizagem de línguas, utilizamos em nossa investigação um tipo de questionário fechado 

baseado na escala de Likert, a qual  

 

é uma escala de classificação amplamente utilizada, que exige que os entrevistados 

indiquem um grau de concordância ou discordância com cada uma de uma série de 

afirmações sobre os objetos de estímulo. Tipicamente, cada item da escala tem cinco 

categorias de resposta, que vão de ‘discordo totalmente’ a ‘concordo totalmente 

(MALHOTRA, 2001, p. 255). 

 

O questionário fechado utilizado na presente pesquisa teve por base um outro 

questionário chamado de inventário ou BALLI (Beliefs About Learning Inventory), que, 

conforme Barcelos (2001), foi elaborado e desenvolvido por Horwitz (1985). Amplamente 

empregado nos estudos de crenças, nele “são incluídas afirmações que devem ser assinaladas 

dependendo do grau de concordância ou discordância do participante” (VIEIRA-ABRAHÃO, 

2006, p. 221). 

Neste sentido, foi aplicado com um total de cinco (05) professores um questionário 

fechado do tipo Likert-scale (APÊNDICE A), o qual contém um total de 17 afirmações que 

evidenciam crenças acerca do internetês, elaboradas com base nos resultados da pesquisa 

exploratória de Brito (2013)13. Conforme pode ser observado no apêndice supramencionado, 

                                                           
13 Brito (2013) realizou um estudo, de cunho exploratório, acerca de crenças de professores de Língua 

Portuguesa sobre o ensino linguístico da referida disciplina, bem como sobre o internetês. 



82 

 

 

cada item/afirmação do questionário apresenta as seguintes opções de respostas/marcação: 1) 

Discordo totalmente; 2) Discordo às vezes; 3) Não tenho opinião formada a respeito do 

assunto; 4) Concordo às vezes; 5) Concordo plenamente.  

De acordo com Andrade (1993) e Santos (2001), torna-se relevante que o 

questionário utilizado em uma pesquisa científica seja submetido à chamada pilotagem ou 

pré-teste, como forma de proporcionar sua melhoria e adequação aos objetivos, sujeitos e 

fenômeno investigados. Por isso, dos dias 11 a 19 de setembro do ano de 2014, realizamos a 

pilotagem do questionário preliminar, o qual foi respondido por quatro (04) professores da 

rede pública e estadual de ensino da cidade de Mossoró – RN. A pilotagem aconteceu nessa 

cidade tendo em vista que nessa época ainda cursávamos as disciplinas do mestrado em Pau 

dos Ferros – RN, e frequentávamos assiduamente aquele grande centro urbano, e 

mantínhamos contato com alguns docentes da rede pública de ensino de lá, tornando-se mais 

acessível o pré-teste do questionário com a participação de docentes daquele município.  

Acreditamos que a pilotagem realizada com sujeitos que não fazem parte do universo 

delimitado em nossa pesquisa não afetou o bom andamento desta tendo em vista que o 

objetivo maior do pré-teste foi a análise de possíveis ambiguidades, incoerências e 

consequente melhoria desse instrumento de coleta. Ressaltamos, assim, que os sujeitos 

participantes da pilotagem do questionário, bem como as suas respostas, não integram os 

dados analisados em nosso capítulo de análise, uma vez que a sua participação objetivou 

unicamente a análise e reelaboração desse instrumento de coleta em se tratando de estrutura, 

conteúdo, clareza, coerência, etc. 

Depois de realizada a pilotagem, a versão final do questionário aplicado aos 

participantes de nossa pesquisa encontra-se exposto no seguinte quadro, o qual evidencia as 

afirmações contidas no questionário e os seus respectivos objetivos: 
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QUADRO 03: Afirmações com evidência de crenças investigadas no questionário 

AFIRMAÇÃO COM EVIDÊNCIA DE 

CRENÇA 

OBJETIVO 

1 A leitura de textos com o internetês não fica clara Investigar a crença do participante em relação à 

clareza do internetês. 

2 O internetês está abolindo a gramática normativa Investigar a compreensão do entrevistado acerca da 

relação entre internetês e gramática normativa. 

3 É mais fácil utilizar uma linguagem mais formal 

do que utilizar o internetês 

Investigar se o professor atribui uma maior facilidade 

ao uso do internetês ou de uma linguagem mais formal 

4 O internetês constitui um vício de linguagem a ser 

evitado  

Investigar se o professor considera o internetês um 

vício de linguagem e em que momentos. 

5 O internetês é prejudicial à Língua Portuguesa Investigar em que medida o entrevistado considera o 

internetês maléfico à Língua Portuguesa. 

6 O internetês atrapalha o ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa 

Investigar se o professor concorda que o internetês 

interfere negativamente no ensino de Língua 

Portuguesa. 

7 O internetês reflete o processo de variação 

linguística 

Investigar se o professor concebe o internetês como 

um reflexo do caráter variacionista das línguas 

naturais. 

8 O internetês não deve ser utilizado na 

comunicação via internet 

Investigar como o professor se posiciona frente o uso 

dessa escrita na internet 

9 A comunicação via internet permite o uso do 

internetês 

Investigar se o docente considera o uso do internetês 

coerente com a esfera virtual de comunicação. 

10 O internetês não atende aos propósitos 

comunicativos das interações via internet 

Investigar se o docente acredita que o internetês 

compromete a comunicação estabelecida na esfera 

virtual de comunicação.  

11 Eu utilizo o internetês quando me comunico via 

internet 

Investigar se o docente utiliza o internetês em 

determinadas práticas comunicativas virtuais. 

12 Eu permito que os meus alunos utilizem o 

internetês nas produções textuais escolares 

Investigar se o docente permite indiscriminadamente o 

uso do internetês, por seus alunos, nos textos 

produzidos em sala de aula. 

13 Eu constato que os meus alunos fazem uso do 

internetês nas produções textuais escolares 

Investigar se ocorre a transposição do internetês para 

os textos da esfera escolar de comunicação. 

14 Não é papel do professor de Língua Portuguesa 

discutir o uso do internetês com os seus alunos 

Investigar se o docente se encontra disposto a discutir 

em sala de aula o uso internetês. 

15 Eu me considero preparado (a) para lidar com o 

internetês em sala de aula 

Investigar em que medida o docente se considera 

embasado teórico-metodologicamente para lidar com o 

internetês em suas aulas. 

16 O professor de Língua Portuguesa deve corrigir 

o aluno que utiliza o internetês nas interações via 

internet 

Investigar a postura adotada pelo professor acerca do 

uso dessa escrita no ambiente virtual. 

17 O professor deve corrigir o aluno que utiliza o 

internetês nos textos escritos escolares formais 

Investigar a postura adotada pelo professor acerca do 

uso dessa escrita na esfera escolar. 

 

O pré-teste possibilitou-nos inferir que o item 13 necessitava de um pequeno ajuste 

como forma de evitar uma possível ambiguidade. Antes a afirmação era “Os meus alunos 

fazem uso do internetês nas produções textuais escolares”. Desse modo, considerando as 

respostas do questionário, o enunciado possibilitava uma compreensão que fazia com que o 

professor assumisse uma posição frente à situação de transposição deste dialeto escrito para os 

textos escolares. Todavia, o nosso objetivo com a afirmação era diagnosticar se os alunos 

transpunham-no para os textos formais escolares. Sendo assim, reelaboramos a afirmação 

conforme o objetivo visado, a qual foi modificada para “Eu constato que os meus alunos 
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fazem uso do internetês produções textuais escolares". Posto isso, é preciso esclarecer que os 

itens de 1 a 12 referem-se às crenças sobre o internetês, sendo retomados e discutidos no 

ponto 3.2.1. Já os itens de 13 a 17 abordam especificamente o tratamento dessa variedade em 

sala de aula e sua análise será realizada no tópico 3.2.2. 

Depois da aplicação, as respostas dadas ao questionário possibilitaram um 

diagnóstico preliminar das crenças dos docentes participantes de nossa pesquisa. Entretanto, 

Vieira-Abrahão (2006, p. 221) argumenta que para um estudo adequado das crenças “nenhum 

instrumento é suficiente por si só, mas a combinação de vários instrumentos se faz necessária 

para promover a triangulação de dados e perspectivas”. Por isso, as respostas dos 

questionários aplicados serviram para a identificação de alguns dados relevantes a serem 

explorados e contrapostos aos registros das entrevistas. 

Fizemos uso da entrevista semiestruturada (VIEIRA-ABRAHÃO, 2006), uma vez 

que nesta o pesquisador lida com questões que assumem o papel de orientar a entrevista, as 

quais não são necessariamente propostas em uma ordem fixa, por serem marcadas por uma 

flexibilidade, além de ser possível a adequação e a incorporação de novas perguntas, 

conforme o feedback entre pesquisador e entrevistado e conforme as singularidades das 

respostas colhidas nos questionários.  

Esse tipo de entrevista é, pois, considerado um “instrumento que melhor se adequa 

ao paradigma qualitativo por permitir interações ricas e respostas pessoais” (VIEIRA-

ABRAHÃO, 2006, p. 223). Nessa perspectiva, a execução dessa etapa ocorreu mediante o 

contato preliminar via ligação telefônica com os docentes que já haviam respondido o 

questionário, os quais ficaram à vontade para decidir local e data das entrevistas. Esta última 

etapa de coleta aconteceu ora nas próprias residências dos professores, ora nas instituições em 

que alguns trabalhavam. Enfatizamos que a etapa da entrevista semiestruturada, gravada em 

áudio, teve o objetivo de esclarecer as respostas apresentadas nos questionários aplicados, 

bem como sobre outras questões que se fizeram necessárias para o cumprimento dos objetivos 

de nossa pesquisa.  

Posteriormente, as entrevistas realizadas foram transcritas totalmente e foram 

selecionados os trechos considerados mais significativos a partir dos quais foi realizada a 

análise. Para uma melhor compreensão das transcrições das entrevistas realizadas, lembramos 

que tivemos como base os pressupostos da Análise da Conversação discutidos por Marcuschi 

(2000), e empregamos a seguinte sinalização: 
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QUADRO 04: Siglas e sinais utilizados nas transcrições 

Pesquisador ................................................................................................................. .......... P 

Professor A ................................................................................................. .......................... PA 

Professor B ................................................................................................................. .......... PB 

Professor C ........................................................................... ................................................ PC 

Professor D ................................................................................................................. .......... PD 

Professor E ........................................................................................................................... PE 

Frase interrogativa ......................................................................................................... ........ ? 

Frase exclamativa .................................................................................................................. ! 

Pausa breve ................................................................................................................. ........... , 

Pausa final/longa .................................................................................................................... . 

Truncamento ................................................................................................................. .......... / 

Alongamento da vogal ........................................................................................................... :: 

Sobreposição de vozes ....................................................................................................... .... [ 

Exemplificações .............................................................................................................. ...... “ ” 

Comentário do pesquisador .............................................................................................. ...... ( ) 

Ênfase na pronúncia ....................................................................... LETRAS MAIÚSCULAS 

Supressão de trechos14 .......................................................................................................... [...] 

 

Isto posto, acentuamos que o nosso corpus é constituído por: a) respostas obtidas em 

questionários fechados do tipo Likert-scale, as quais possibilitaram um diagnóstico 

(descrição) preliminar das crenças investigadas; e b) transcrições de entrevistas individuais 

semiestruturadas, que visaram ao esclarecimento das respostas apresentadas nos 

questionários, dentre outras questões que se fizeram necessárias. 

Sendo assim, partimos do pressuposto de que a triangulação dos dados obtidos nos 

dois instrumentos aplicados (questionários e entrevistas) e o seu confronto com o referencial 

teórico construído fornecem informações relevantes para refletirmos sobre as crenças dos 

professores de Língua Portuguesa sobre o internetês e sobre como eles acreditam que devem 

discutir ou abordar o uso dessa variedade linguística com os seus alunos. 

Mesmo defendendo que não existe uma fórmula estereotipada para a produção do 

relatório de um estudo de caso, Yin (2001), em sua obra Estudo de Caso: Planejamento e 

Métodos, sugere algumas modalidades de elaboração do relatório escrito dos resultados de um 

estudo de casos múltiplos, no qual 

 

o relatório inteiro consiste em uma análise cruzada, mesmo que seja puramente 

descritivo ou que lide com tópicos explanatórios. Nesse tipo de relatório, cada 

capítulo ou seção deve se destinar a uma questão distinta de caso cruzado, e as 

informações provenientes de casos individuais devem ser distribuídas ao longo de 

cada capítulo ou seção (YIN, 2001, p. 168-169). 

 

                                                           
14 É importante destacar que a supressão ou omissão de determinados trechos foi realizada, didaticamente, 

somente na etapa de análise, atentando-se para a não alteração do sentido das falas dos informantes. 
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O autor evidencia que os estudos de casos múltiplos são constituídos de seções que 

analisam os casos de forma cruzada, apresentando, assim, resultados pautados em uma análise 

comparativa. Desse modo, a reflexão que pretendemos desempenhar neste capítulo ocorrerá 

tendo em vista o exame comparativo das informações advindas dos docentes investigados, de 

modo que teremos um olhar panorâmico acerca das crenças desses sujeitos. 

Partindo do pressuposto de que as crenças são “Ideias ou conjunto de ideias para as 

quais apresentamos graus distintos de adesão” (SILVA, 2005, p. 77, grifo nosso), 

refletiremos sobre as crenças dos professores de Língua Portuguesa acerca do internetês e de 

como se deve abordar essa variedade linguística em sala de aula, tendo como critério analítico 

o grau de adesão dos sujeitos investigados às declarações arroladas no questionário. Dessa 

maneira, analisaremos, comparativamente, as crenças que obtiveram uma concordância 

(parcial ou total) significativa.  

Contudo, esse procedimento não inviabiliza a seleção e análise de dados em que os 

informantes explicitam discordância total ou parcial em relação às crenças contempladas no 

questionário, já que em alguns casos esses dados servirão de contraste à posição valorativa 

assumida por outro(s) docente(s), permitindo, assim, o exame do que realmente pensam os 

sujeitos investigados sobre o assunto. 

 

3.2 Análise e discussão dos dados 

 

Nesta parte, analisamos os resultados alcançados a partir da pesquisa empreendida. 

No primeiro momento, discutimos as crenças de professores de Língua Portuguesa sobre o 

internetês.  No segundo, voltamos a atenção para as crenças acerca do tratamento pedagógico 

desse dialeto em sala de aula. Por fim, trazemos à baila as experiências pessoais e 

profissionais que se relacionam direta ou indiretamente com as posições valorativas docentes 

analisadas. 

 

3.2.1 Crenças de docentes de LP sobre o internetês 

 

Com a finalidade de responder à primeira questão de pesquisa, que busca entender as 

crenças de professores de Língua Portuguesa acerca do internetês, consideramos pertinente 

iniciar a análise refletindo sobre uma das primeiras perguntas dirigidas aos professores 

durante a entrevista: “Para você, o que é internetês?”. Os enunciados produzidos em resposta 
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ao questionamento mostram uma nuance da maneira como os sujeitos investigados veem o 

internetês, conforme verificamos a seguir:  

 

É um novo tipo de linguagem utilizado principalmente nas redes sociais. (PA). 

 

 

O internetês [...] são várias siglas, eu/no meu entender. Eu mesmo não/não entendo o 

que é internetês no momento de uma escrita. Pode até alguém passar uma 

mensagem, eu não entendo, porque eu não/eu não fui/não tive o hábito de praticar, e 

eu não consigo enviar nenhuma mensagem no/por meio do internetês. (PB). 

 

[...] eu acredito que INTERNETÊS, como esse próprio nome já indica, né?, é 

um/uma espécie de:: comunicação que é proveniente dos meios tecnológicos, que 

[...] são produzidos a partir da internet, como Whats App, Facebook, e-mail, até 

porque o nome não deixa a gente fugir desse conceito, é uma espécie de 

comunicação voltada pra esse tipo de de:: de mecanismo, tecnológico. (PC). 

 

É justamente isso aqui, né?, a linguagem usada na/nas redes sociais, celular, por 

MSN, essas coisas. (PD). 

 

Na minha opinião o internetês é/é essa nova/de certa forma uma nova forma como as 

pessoas se comunicam na internet [...] então isso facilita, o quê?/é:: facilita porque:: 

na internet você estan/estando conversando com outra pessoa na internet você perde 

muito tempo digitando, né?, então dessa forma você ganha tempo e na medi/e ao 

mesmo tempo dá pra entender. (PE). 

 

Por meio das respostas dos professores, percebemos diferentes posicionamentos. PA 

e PD apresentaram respostas mais curtas, através das quais ambos atribuem a ênfase do uso 

dessa escrita às chamadas redes sociais. Em sua fala, PA deixa clara a diferença que o 

internetês apresenta em relação à escrita padrão quando ele utiliza a expressão “novo tipo de 

linguagem”. Por sua vez, PB, PC e PE teceram considerações um pouco mais extensas 

também relevantes sobre essa questão. PB enfatiza um dos recursos característicos desse 

fenômeno linguageiro, a abreviação, ao destacar que “O internetês [...] são várias siglas”. 

Entretanto, o docente demonstra uma certa insatisfação com o uso do internetês, já que ele 

não o domina no que tange à produção e à recepção de textos com a presença dessa variedade. 

Quanto ao motivo por não conseguir entender essa variedade, o professor acredita que seria a 

falta de hábito de utilizá-la: “eu não entendo, porque eu não/eu não fui/não tive o hábito de 

praticar”. 

PC converge com PA e PD ao associar também o uso desse dialeto15 às redes sociais 

“Whats App, Facebook, e-mail”. Quando atesta que “até porque o nome não deixa a gente 

                                                           
15 É importante lembrar que quando nos referimos ao internetês enquanto dialeto temos como respaldo os 

estudos de Bisognin (2009) e Xavier (2014), que denominam a escrita supracitada de “dialeto” e “‘dialeto 

escrito’ da língua portuguesa”, respectivamente, como foi mostrado no tópico 2.4 deste trabalho, “O internetês 

sob a ótica da variação linguística”. 
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fugir desse conceito, é uma espécie de comunicação voltada pra esse tipo de de:: de 

mecanismo, tecnológico”, PC parte de um raciocínio que leva em conta os morfemas que 

constituem a palavra internetês, especialmente o radical internet-. O docente vê essa 

variedade como “uma espécie de:: comunicação” advinda dos recursos próprios da Rede 

Mundial de Computadores: “é proveniente dos meios tecnológicos, que [...] são produzidos a 

partir da internet”. PC reconhece, assim, a existência da cultura eletrônica (ONG, 1998), 

surgida a partir dos avanços nas tecnologias computacionais que presidiram a emergência de 

um novo espaço de produção discursiva denominado de ciberespaço (LÉVY, 1999; MOURA 

& PEREIRA, 2011). 

Assim como PA, PE também alude para o aspecto inovador do código escrito 

internáutico, compreendendo este enquanto “uma nova forma como as pessoas se comunicam 

na internet”. Diferente de PB, que mencionou a dificuldade quanto à utilização da variedade 

discutida, PE analisa-a sob a ótica das consequências positivas para a comunicação: “facilita 

porque:: na internet você estan/estando conversando com outra pessoa na internet você perde 

muito tempo digitando, né?”. O docente tem clareza de que a digitação das palavras conforme 

a grafia oficial leva um tempo maior e que o mesmo efeito pode ser obtido reduzindo a forma 

das palavras sem prejuízo da comunicação. Nas palavras de PE, “dessa forma você ganha 

tempo e na medi/e ao mesmo tempo dá pra entender”. 

Neste sentido, com exceção de PB (que destacou o uso de siglas), mesmo os 

docentes não tendo especificado as características ou recursos apresentados na estruturação do 

internetês, eles têm consciência de que este apresenta um caráter inovador se comparado com 

a escrita tradicional. Além disso, eles deixam claro que o uso adequado do internetês 

relaciona-se com a esfera virtual de comunicação, principalmente quando trazem à baila as 

redes sociais ou os instrumentos tecnológicos que dependem ou que permitem o uso da 

internet. Mesmo estando coerentes, é importante acrescentar a discussão de Othero (2002), 

Araújo (2007), Xavier (2014). Segundo eles, o internetês surgiu, no início da década de 90, no 

gênero digital bate-papo, oriundo de programas como ICQ e IRC e de páginas da web, 

objetivando economia de caracteres e rapidez na digitação das palavras. Só depois, esse 

dialeto migrou para as mensagens de texto (torpedos ou SMS) de aparelhos celulares e, mais 

recentemente, passou a ser utilizado também na comunicação síncrona e assíncrona 

estabelecida em diferentes redes sociais, como as que foram apontadas pelos docentes. 

Notamos ainda um dado relevante acerca das falas de PB e de PE. À medida que 

explicam como concebem o internetês, cada um retoma aspectos de concepções de linguagem 
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distintas. No trecho em que afirma “[...] Eu mesmo não/não entendo o que é internetês no 

momento de uma escrita. Pode até alguém passar uma mensagem, eu não entendo, porque eu 

não/eu não fui/não tive o hábito de praticar, e eu não consigo enviar nenhuma mensagem 

no/por meio do internetês”, PB dá ênfase à linguagem como instrumento de comunicação 

(GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 2009). Nesta concepção, a língua é tomada como social e 

seu uso necessita acontecer de modo semelhante, preestabelecido e convencionado “para que 

a comunicação se efetive” (TRAVAGLIA, 2009, p. 22).  

Assim, o docente não compreende mensagens com internetês justamente porque este 

é marcado por uma liberdade em relação à escrita preestabelecida e convencionada 

socialmente por meio da ortografia oficial, da qual possivelmente o informante tem domínio. 

Em contrapartida, PE salienta: “[...] na internet você estan/estando conversando com outra 

pessoa na internet você perde muito tempo digitando, né?, então dessa forma você ganha 

tempo e na medi/e ao mesmo tempo dá pra entender”. O seu argumento aproxima-se do 

entendimento da linguagem como forma ou processo de interação, já que ele destaca a ação 

que o internauta realiza na linguagem para estabelecer comunicação por meio do internetês, 

sem que se perca “muito tempo digitando”. 

Em relação à primeira afirmação do questionário, destacamos as seguintes 

informações16: 

 

Crença C CP T 

1 A leitura de textos com o internetês não fica clara PA PB 2 

 

Vemos, então, que, entre os professores pesquisados, somente dois (02) concordaram 

com a ideia segundo a qual “A leitura de textos com o internetês não fica clara”. PA 

concordou parcialmente e PB, totalmente. 

 

[...] eu botei “concordo às vezes”, né?, por exemplo pra mim, se você se comunicar 

comigo/começar a se comunicar comigo através do internetês e usar algumas, né, 

desses/alguns desses símbolos aqui eu não vou entender, por quê? Porque eu não 

tenho costume, num é?, mas se você falar com por exemplo a minha filha, o meu 

filho, eles vão entender claramente, né?, é por isso que eu digo que às vezes PRA 

MIM, né?, um/um aluno se comunicar comigo dessa forma vai se tornar di/mais 

difícil pra mim, né?, dessa forma, por isso que eu coloquei “às vezes”. (PA).  

 

                                                           
16 A codificação C e CP diz respeito às repostas do questionário “Concordo às vezes” e “Concordo 

Plenamente”, respectivamente. Já a codificação T faz referência ao número total de educadores que 

concordaram (“às vezes” e “plenamente”) com a crença veiculada pela afirmação do questionário. Essa 

codificação será utilizada ao longo da análise. 
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[...] concordo plenamente. Por quê? Porque a a:: não há leitura, há só uma:: 

assistência de quê? De signos, de signo, de códigos, que às vezes a gente não lê com 

clareza. Eu sou professor mas eu não tenho entendimento, de só abreviações, eu não 

concordo. (PB). 

 

Percebemos que PA vê a questão da leitura de textos com internetês sob dois ângulos 

possíveis. Por um lado, ele evidencia que existem aquelas pessoas que, por não terem um 

hábito ou contato maior com essa variedade, sentem dificuldade para decodificar o texto 

contendo-a, pois não apresentam uma familiaridade com a sua estruturação e com o seu 

funcionamento. Ao passo que fala “[...] pra mim, se você [...] se comunicar comigo através do 

internetês e usar algumas, né, desses/alguns desses símbolos aqui eu não vou entender [...]”, o 

docente assume o seu pertencimento a esse grupo de indivíduos. Por outro lado, ele lembra 

das pessoas que fazem uso da variedade supracitada nas diferentes práticas comunicativas 

realizadas no ciberespaço sem terem problemas quanto à leitura, tomando como exemplo os 

seus filhos: “[...] mas se você falar com por exemplo a minha filha, o meu filho, eles vão 

entender claramente, né? [...]”. 

Notoriamente, o docente tem o cuidado ou a preocupação de deixar bem claro que ao 

ter respondido “concordo às vezes” ele não está generalizando. Tanto é que no excerto em 

destaque sempre que faz alusão à dificuldade de leitura da variedade da internet, ele emprega 

enfaticamente as palavras “pra mim”, “comigo”, “às vezes PRA MIM”, delimitando, assim, 

determinadas circunstâncias em que a decodificação pode ser prejudicada. 

Em contrapartida, o informante PB, concordando plenamente com a crença discutida, 

acredita que não acontece decodificação de textos com internetês, quando expõe inicialmente 

que “não há leitura [...]”. Mas, em seguida, o docente modaliza um pouco a sua afirmação 

categórica e diz “às vezes a gente não lê com clareza”. Dessa maneira, PB oscila entre a 

inexistência total de leitura e uma leitura com um certo grau de dificuldade. Como o próprio 

item sugeria, ambos os entrevistados centraram suas respostas no ato da decodificação, 

trazendo à baila a linguagem como instrumento de comunicação (GERALDI, 2002; 

TRAVAGLIA, 2009). Todavia, PA e PB divergem quanto à leitura do internetês. O primeiro, 

como já mencionado, analisa essa situação sob duas perspectivas: tanto da sua, enquanto 

pessoa que por não fazer uso frequente desse dialeto escrito sente dificuldade na compreensão 

de algumas formas e recursos, como também da ótica das pessoas que utilizam-no com 

frequência e que entendem e são entendidos pelos interlocutores com quem interagem.  

Já PB, ao acreditar totalmente na crença de que “A leitura de textos com o internetês 

não fica clara”, tece comentários que a nosso ver são generalizantes, pois ele desconsidera em 
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sua fala o outro lado da situação pensado por PA, de que existem pessoas que estabelecem 

comunicação, com clareza, a partir de textos com o dialeto escrito aqui abordado. Aliás, o 

docente PB já demonstra uma posição de negação do uso da variedade escrita mencionada, 

como fica evidenciado no trecho em que ele critica o uso do internetês, dizendo “eu não 

concordo”. 

Além disso, mais adiante PB destaca “Eu sou professor mas eu não tenho 

entendimento, de só abreviações, eu não concordo”. Parece-nos ainda que o referido docente 

acredita que o internetês é constituído tão somente pelo recurso da abreviação. Nesse 

sentindo, retomamos Gonzalez (2007) e Moura e Pereira (2011), que em seus trabalhos 

discutem, para além da abreviação, outros recursos que também fazem parte do internetês: a 

substituição de letras e acentos gráficos, o alongamento vocálico, os emoticons, os smileys, os 

scripts, etc. 

Em seguida, PA e PB posicionaram-se de maneira totalmente favorável ao enunciado 

que associa o uso do dialeto aqui discutido à abolição da gramática normativa: 

 

Crença C CP T 

2 O internetês está abolindo a gramática normativa - PA, PB 2 

 

Vejamos agora o que os docentes argumentaram durante a entrevista: 

 

Eu acho [...] muitos alunos já tentaram fazer pro/produções de texto, né?, usando 

essa linguagem, e [...] eu não posso aceitar, eu que sou professor de Língua 

Portuguesa eu não posso aceitar, porque ele chega pra fazer um/uma produção de 

texto lá no ENEM eles não vão aceitar, né?, com certeza eles vão cortar na hora, 

né?, mesmo que a a/o texto esteja/esteja assim coeso, com bastante coerência, mas 

eles não vão aceitar, num é?. (PA). 

 

Concordo plenamente. Porque a gramática, as suas concordâncias, e o internetês, 

então, isso aí fica mais pra uma gíria, né?. Que as pessoas falam “Aí cara!”, não é?. 

É:: “beijos” como “bjos”. Então não há entendimento, de nenhuma forma [...]. (PB). 

 

Ambos os entrevistados estão convictos de que “O internetês está abolindo a 

gramática normativa”. PA apresenta como justifica o fato de já ter flagrado o uso indevido 

desse dialeto nas produções textuais dos discentes: “muitos alunos já tentaram fazer 

pro/produções de texto, né?, usando essa linguagem”. PB compara-o com as regras da 

Gramática Tradicional, acreditando que aquele está ocasionando a abolição desta. No início 

do excerto o docente afirma concordar plenamente com a crença em debate, acrescentando: 
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“Porque a gramática, as suas concordâncias, e o internetês, então, isso aí fica mais pra uma 

gíria, né?”.  

Realmente, em algumas situações, a estrutura dessa variedade não se apresenta de 

acordo com a concordância verbal ou nominal da norma-padrão, uma vez que um dos seus 

princípios básicos de funcionamento é a abreviação, que almeja tornar a interação mais 

próxima da comunicação oral e atende à reprodução da “mesma velocidade das trocas 

presenciais” (XAVIER, 2014, p. 170). Este princípio concretiza-se por meio da supressão não 

só de acentos e sinais gráficos, como também de letras que correspondem a elementos 

linguísticos responsáveis pela concordância prescrita na norma-padrão. Entretanto, os 

argumentos apresentados por PA e PB não são suficientes para comprovar que o uso da 

escrita internáutica favorece a abolição da gramática normativa. 

A evidência de que alguns alunos já utilizaram o internetês em episódios de produção 

de textos formais escolares, conforme apontou PA, bem como o fato de que devido ao recurso 

da abreviação esse dialeto não segue a concordância verbal ou nominal da norma-padrão, não 

significa consequentemente que a gramática tradicional, ou mesmo seu grande expoente, a 

ortografia oficial da Língua Portuguesa, será abolida. Retomamos a pesquisa de Ribeiro 

(2006), na qual, interessado pela compreensão da abreviação do internetês, o estudioso 

analisou cartas e documentos oficiais da sociedade brasileira do século XIX, comprovando 

que ao longo da história “buscamos formas mais simples e rápidas de nos comunicarmos, 

sem, por causa disso, esquecermos das normas ortográficas convencionadas” (RIBEIRO, 

2006, p. 13). 

Podemos perceber que tanto PA quanto PB dialogam com a concepção de linguagem 

enquanto expressão do pensamento, pois ao discorrerem sobre o dialeto supradito ambos 

priorizam a gramática tradicional. O primeiro diz não aceitar que o aluno utilize-o no texto 

escolar porque acredita que se permitir o aprendiz poderá ser prejudicado futuramente quando 

fizer o Exame Nacional do Ensino Médio. O docente acredita que o ENEM não vai admitir 

(ou em suas palavras, vai “cortar na hora”) este uso na produção textual que integra o referido 

exame, mesmo que o texto apresente coesão e “bastante coerência”.  

Provavelmente, PA acredita que o ENEM não admitiria o uso pelo fato de essa 

escrita eletrônica não obedecer à gramática normativa, já que a crença justificada na fala de 

PA era no momento “O internetês está abolindo a gramática normativa”. O segundo 

informante, PB, compara o dialeto eletrônico com a gramática, certamente a normativa e, em 

seguida, diz: “Então não há entendimento, de nenhuma forma [...]”. Conforme já discutido, 
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foi a compreensão de linguagem mencionada, expressão do pensamento, que impulsionou os 

“estudos linguísticos tradicionais que resultam no que se tem chamado de gramática 

normativa ou tradicional” (TRAVAGLIA, 2009, p. 21-22, grifo do autor).   

Divergindo de PA e PB, o informante PC, por exemplo, assume uma posição 

valorativa de crítica à crença segundo a qual “O internetês está abolindo a gramática 

normativa”, conforme verificado na transcrição de sua fala: 

 

Eu discordo totalmente, porque:: eu acredito que o internetês ele não está 

infringindo nenhuma das regras da Língua Portuguesa, eu acho que a gramática 

normativa ela não vai ser abolida por causa de um, de uma/um novo mecanismo de 

linguagem. Internetês é UMA das formas de linguagem que nós podemos utilizar e 

NÃO algo que venha pra substituir a gramática normativa, porque eu acho que a 

gramática normativa ela é pra ser utilizada em uma circunstância, enquanto o 

internetês em outra, totalmente distinta. (PC). 

 

Diferente de PB, que enfatizou o conhecimento das regras da gramática normativa 

(da norma-padrão), PC discorre: “[...] eu acredito que o internetês ele não está infringindo 

nenhuma das regras da Língua Portuguesa [...]”. A informação apresentada em sua resposta 

tem relação com a já discutida gramática internalizada (TRAVAGLIA, 2009).  Por 

consequência, o professor tem em mente que o emprego do internetês perpassa pelo 

conhecimento intuitivo das regras de funcionamento da Língua Portuguesa. A compreensão 

de PC coaduna-se também com o posicionamento de Ávila e Cox (2008), para quem o 

internetês é visto não como uma nova língua, mas enquanto uma variedade da língua materna 

brasileira, no que se refere à escrita, como é notório na materialidade: “[...] Internetês é UMA 

das formas de linguagem que nós podemos utilizar e NÃO algo que venha pra substituir a 

gramática normativa [...]”. 

Continuando, PC explicita: “eu acho que a gramática normativa ela é pra ser 

utilizada em uma circunstância, enquanto o internetês em outra, totalmente distinta”. Desse 

modo, ao discorrer sobre a existência de circunstâncias próprias ao uso da gramática 

normativa e do internetês, o docente entende o uso deste levando em conta o grau de 

adequabilidade à (in)formalidade do contexto comunicativo e, consequentemente, sócio-

histórico e ideológico tão defendido na concepção de linguagem como processo de interação 

(GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 2009). 

Se para Bagno (2001, p. 30), a “alteração da ortografia não provoca alteração nas 

estruturas gramaticais da língua”, tampouco a utilização de uma variedade eletrônica o fará a 

ponto de provocar o abandono da gramática normativa ou da ortografia oficial do Brasil. 

Como bem esclarecem os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, o 
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domínio de um outro padrão de escrita ou mesmo de uma outra língua não é feito através de 

substituição, mas mediante extensão da competência comunicativa do sujeito, bem como 

“pela construção ativa de subsistemas gramaticais sobre o sistema já adquirido” (BRASIL, 

1998, p. 31). 

Com relação à ideia “É mais fácil utilizar uma linguagem mais formal do que utilizar 

o internetês”, o grau de concordância foi:  

 

Crença C CP T 

3 É mais fácil utilizar uma linguagem mais formal do que utilizar o 

internetês 

PA, PD PB 3 

 

Podemos ver acima um total de três (03) sujeitos concordando com essa crença, PA e 

PD, parcialmente, e PB, plenamente. Vejamos, nesse momento, os esclarecimentos 

apresentados:  

 

Assim, pra mim, pra que eu me comunique eu acho melhor/eu sempre utilizo ela 

no/é é/bem normal, certo?, mas pra os jovens já se torna mais difícil, num é?, eu 

acho assim. A formal, a formal eu acho mais fácil de utilizá-la, do que você utilizar 

essa linguagem internetês, eu acho. Agora pra eles não, né?, é muito mais fácil pra 

eles internetês, né? (PA). 

 

Depende, né?, assim porque cada coisa que você vai fazer tem um nível diferente de 

formalidade, né? Uma carta [...] pra um amigo ela é uma coisa bem mais leve, mais 

sutil, já se você for mandar uma carta pra um presidente, por exemplo, já vai ter que 

ter uma formalidade bem maior. Acho que atrap/pode atrapalhar nisso aí, 

dependendo de ONDE você vai usar, eu acho que cada coisa tem um nível diferente. 

(PD).  

 

Novamente PA deixa bem claro que, para algumas pessoas é mais fácil o uso de uma 

linguagem mais formal, como é o caso dele, que atua como docente de Língua Portuguesa há 

cerca de 20 anos. Consequentemente, tal fato leva-nos a pensar que ele já tem uma longa 

experiência de estudo e de aprendizado das regras convencionais requeridas em situações 

comunicativas marcadamente formais. Por isso, ele afirma “[...] pra mim, pra que eu me 

comunique eu acho melhor/eu sempre utilizo ela [...] A formal, a formal eu acho mais fácil de 

utilizá-la, do que você utilizar essa linguagem internetês, eu acho”. 

Por outro lado, ele acrescenta “Agora pra eles não, né?, é muito mais fácil pra eles 

internetês, né?”. Quando utiliza o pronome “eles” o docente faz menção aos seus discentes, 

acreditando que, para o aluno, é mais fácil utilizar o internetês. Isso é justificável se levarmos 

em conta as palavras de Marcuschi (2010), para quem este dialeto apresenta uma liberdade na 
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grafia das palavras, pois é marcado por “uma utilização mais flexível dos grafemas do léxico 

em uma dada situação comunicativa” (XAVIER, 2014, p. 172, grifo nosso). 

Como vimos, PD tem clareza quanto ao emprego adequado dessa escrita em 

contextos comunicativos específicos, advertindo que “dependendo de ONDE você vai usar, eu 

acho que cada coisa tem um nível diferente”. Ao tomar como exemplos a “carta [...] pra um 

amigo” e a “carta pra um presidente”, o informante demonstra a compreensão de que os 

diversos elementos que compõem um evento interativo são importantes e influenciam a 

composição dos enunciados, assumindo a linguagem como processo de interação (GERALDI, 

2002; TRAVAGLIA, 2009). A fala de PD remete ao que é teorizado por Bakhtin (2009, p. 

116), segundo o qual a palavra está sempre em função do nosso interlocutor, apresentando, 

ademais, uma variação “se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for 

superior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos 

estreitos”. 

O sujeito PB, que concordou plenamente com a crença discutida, justificou o 

seguinte na entrevista: 

 

Com certeza, porque a linguagem mais formal você tem como conceituar. Você tem 

como EXEMPLIFICAR. E o internetês eu não tenho como exemplificar, porque eu, 

como professora, eu não sei, não é isso?, ensinar o internetês. Não sei como surgiu 

aquela palavra, como ela vai ser escrita, qual a forma que eu vou escrever. E com a 

linguagem formal eu tenho como diferenciar até a forma de falar.  

 

No excerto, o docente assume o seu desconhecimento da lógica de funcionamento do 

internetês: “Não sei como surgiu aquela palavra, como ela vai ser escrita, qual a forma que eu 

vou escrever”. Isso pode acarretar problemas em relação ao tratamento desse dialeto escrito, 

conforme lembra Xavier (2014, p. 175), para o qual “o internetês parece representar perigo 

àquele que não o compreende ainda”, e conforme abordaremos no tópico 3.2.2. Quando 

salienta “a linguagem mais formal você tem como conceituar. Você tem como 

EXEMPLIFICAR. E o internetês eu não tenho como exemplificar, porque eu, como 

professor, eu não sei, não é isso?, ensinar o internetês”, o docente evidencia o porquê de 

concordar plenamente com a convicção de que “É mais fácil utilizar uma linguagem mais 

formal do que utilizar o internetês”. 

Ao dizer que tem conhecimento para exemplificar a linguagem formal, o docente 

deixa claro que generalizou a crença em debate, sem considerar, por exemplo, o outro ângulo 

apresentado por PA. Deixou de lado o fato de que devido os alunos do ensino fundamental 

ainda estarem em processo de aprendizado das regras que regem a comunicação formal, 
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possivelmente para muitos o emprego do internetês seria mais fácil, já que este é marcado 

pela espontaneidade (RAJAGOPALAN, 2013), além de não requerer uma monitoração 

(MARCUSCHI, 2010) no que tange às regras normativas da Gramática Tradicional. 

É importante pontuar também a concordância dos docentes quanto à crença “O 

internetês constitui um vício de linguagem a ser evitado”: 

 

Crença C CP T 

4 O internetês constitui um vício de linguagem a ser evitado  PA, PD PB 3 

 

PA e PD marcaram “concordo às vezes”, enquanto PB, “concordo plenamente”. Seus 

argumentos foram: 

 

Às vezes, mas não tanto, né?, porque é/é uma nova forma de comunicação e toda 

forma de comunicação é válida, num é?, toda forma de comunicação. (PA).  

 

É justamente isso, eu acho que às vezes a gente tem que evitar, dependendo da 

ocasião que a gente se encontra. (PD). 

 

Com certeza, constitui [...] eu concordo porque ele pode ser evitado, só que a 

JUVENTUDE como ela está adaptada MUITO ao tecnológico vai formatizando 

isso, né?, por quê? Porque por isso que as dificuldades na Língua Portuguesa está 

inúmeras. Por conta de quê? Da internet [...]. (PB). 

 

Embora veja o internetês como “uma nova forma de comunicação” e afirme ainda 

que “toda forma de comunicação é válida”, PA acredita que o emprego dessa escrita 

eletrônica deve ser evitado. Dizendo “É justamente isso”, PD demonstra que também o encara 

como um vício de linguagem, o qual deve ser evitado de acordo com o cenário enunciativo. 

PD atenta para a ocasião em que esse dialeto não é bem-vindo, certamente tendo em mente o 

grau de formalidade do evento comunicativo, aludindo, assim, aos textos formais. Desse 

modo, o informante apresenta clareza da necessidade de adequação da escrita “às 

circunstâncias que presidem à sua enunciação”, conforme defende Bortoni-Ricardo (2014, p. 

14). Por terem considerado o internetês uma “nova forma de comunicação [...] válida” que se 

deve evitar conforme o evento comunicativo, PA e PD evidenciam a concepção de linguagem 

enquanto forma ou processo de interação (TRAVAGLIA, 2009, p. 23), sobretudo porque esta 

focaliza a ação finalisticamente orientada que o sujeito realiza sobre e na linguagem “em uma 

dada situação de comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico”.  

Como discutimos no referencial teórico, de acordo com Rajagopalan (2013) a 

humanidade recebe, desde muito tempo, qualquer inovação tecnológica de maneiras 
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paradoxais. Tecnófilos é a forma como são chamados aqueles que aderem ao novo e 

enxergam nele a possibilidade de beneficiamento. Tecnófobos são as pessoas que desconfiam 

da tecnologia e veem nela algo de apocalíptico. Foi o que aconteceu com a criação da prensa 

móvel, por exemplo, a qual impulsionou a transição do texto manuscrito para a escrita 

impressa. Não obstante, a mesma postura tecnofóbica é apresentada pelo docente PB, 

sobretudo quando acredita que “por isso que as dificuldades na Língua Portuguesa está 

inúmeras. Por conta de quê? Da internet”. 

 Passemos, então, à análise de outra crença. 

 

Crença C CP T 

5 O internetês é prejudicial à Língua Portuguesa PA, PD PB 3 

 

Como observado anteriormente, ao serem indagados se “O internetês é prejudicial à 

Língua Portuguesa”, verificamos que PA e PD concordaram parcialmente e PB totalmente. 

Por conseguinte, merecem ser destacados os posicionamentos de PD e PB: 

 

[...] às vezes é, por/justamente nisso, a gente fazer uso onde não é devido. Às vezes, 

né? (PD). 

 

Compromete. Porque, nesse caso, o professor que tem o hábito de ensinar o 

Português correto, então ele não vai aceitar o aluno com o internetês. Eu nunca 

concordei com o internetês, principalmente/muitas pessoas eu falo “vocês não 

mandem mensagem porque eu não consigo ler com o internetês”. Não consigo 

mesmo.  (PB). 

 

PD acredita que o internetês prejudica a Língua Portuguesa devido ao fato de 

algumas pessoas usarem-no inapropriadamente, ou nas suas palavras, “fazer uso onde não é 

devido”. Sabemos que as sociedades humanas são formadas por inúmeras esferas de criação 

ideológica e cada uma apresenta “seu próprio material ideológico e formula signos e símbolos 

que lhe são específicos e que não são aplicáveis a outros domínios” (BAKHTIN, 2009, p. 37). 

Por isso, o uso inapropriado do dialeto eletrônico ocorre. Basta relembrarmos os estudos de 

Ribas et al (2007), Alves e Oliveira (2010), entre outros já mencionados. Entretanto, a 

ocorrência do emprego inadequado do internetês não significa consequentemente que a 

Língua Portuguesa será prejudicada de alguma forma.  

O informante PB justifica a sua crença dizendo que “o professor que tem o hábito de 

ensinar o Português correto, então ele não vai aceitar o aluno com o internetês”. Ele contraria, 

inclusive, o próprio documento institucional que parametriza o ensino de língua materna no 
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cenário nacional, que defende uma prática pedagógica que propicie ao aluno o conhecimento 

das “diferentes variedades do Português” (BRASIL, 1998, p. 32). Com base em suas palavras, 

acreditamos que o docente se inclui no tipo de profissional citado por ele, aquele preocupado 

pelo ensino do “Português correto” e que, por consequência, marginaliza as inúmeras 

variedades do nosso idioma. Além disso, quando menciona que orienta muitas pessoas para 

que não lhe enviem mensagem contendo internetês pelo fato de não conseguir decodificar 

essa variedade eletrônica, PB traz à tona a linguagem como instrumento de comunicação 

(TRAVAGLIA, 2009), uma vez que esta concepção preconiza que a comunicação humana 

depende do uso semelhante, preestabelecido e convencionado do código linguístico. 

De acordo com Coelho et al (2015), graças ao empenho das pesquisas linguísticas, já 

se defende há muito tempo o pressuposto de que nenhuma língua natural é pronta ou acabada. 

Todas as línguas naturais estão sujeitas aos processos de variação e de mudança. Não é 

porque um dado fenômeno linguageiro tem regras antagônicas àquelas “prescritas em 

gramáticas normativas e manuais de ‘bom uso’ da língua” (COELHO et al., 2015, p. 12) que 

ele terá consequências negativas para a Língua Portuguesa, neste caso. Se a gramática 

normativa ou a ortografia oficial não é abolida apesar da existência e do uso do internetês, 

quanto mais a língua não será prejudicada, pois como já dissemos anteriormente a escrita 

eletrônica é tão somente um uso mais flexível do código escrito e não “uma conspiração 

orquestrada contra a língua portuguesa para desestabilizar o léxico e a gramática como um 

todo” (XAVIER, 2014, p. 172). 

Vejamos, a seguir, a opinião dos participantes acerca da sexta crença apontada no 

questionário respondido: 

 

Crença C CP T 

6 O internetês atrapalha o ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa 

PD PA, PB 3 

 

Está claro que diante da crença segundo a qual “O internetês atrapalha o ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa”, PD concordou “às vezes”, ao passo que PA e PB 

concordaram plenamente. Assim sendo, é pertinente entendermos melhor as razões que fazem 

com que os docentes concordem com a ideia supramencionada. 

 

Às vezes. Eu acho que sim [...] devido ao costume [...] eles tem dificuldade de 

deixar [...] por mais que a gente insista/explique “olhe, vamo/isso aqui a gente pode 

usar aqui, aqui não”, mas o costume às vezes eles tem dificuldade de se libertar 

disso. (PD).  
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Eu botei aqui “completamente”, né?, “concordo plenamente”. É, ne/nesse caso aí, 

nesse caso aí de aprender a a escrever corretamente, a falar corretamente, muitas 

vezes atrapalha, né?, mas em outras não, não chega a atrapalhar tanto, né? (PA). 

 

Atrapalha, porque muitas vezes/vou começar por um menino que está sendo 

alfabetizado. Então ele lê um texto, ele tira do texto a palavra, então ele escreve só 

três letras, como você vai entender o que aquele menino escreveu? Porque se eu não 

entendo “m” “t” “o” que é “muito”, como eu vou conseguir ler e:: corrigir a prova 

com siglas? [...] (PB). 

 

Nesse sentido, retomamos Xavier (2014), quando discute a GNET, a qual faz 

referência aos sujeitos nascidos desde o início dos anos 90 (do século XXI) que manuseiam 

com destreza as tecnologias de informação e comunicação. Para o autor, o intenso uso do 

computador e da internet pela “geração digital” possibilitou “o surgimento de uma linguagem 

que execute as ações céleres que esses internautas realizam muitas vezes e todos os dias” 

(XAVIER, 2014, p. 169, grifo nosso). Pensando no contato contínuo que os jovens e 

adolescentes tem com o internetês diariamente, o participante PD evidencia que eles “tem 

dificuldade de deixar”, ou seja, que os alunos acabam empregando a variedade eletrônica 

inadequadamente. 

Quando justifica a crença de que “O internetês atrapalha o ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa”, PA explicita que o processo de ensino e aprendizagem mencionado é 

entendido por ele enquanto responsável pelo “escrever corretamente” e pelo “falar 

corretamente”. Como já abordamos, a sociedade é composta por diferentes esferas 

comunicativas (BAKHTIN, 1997). Diversas são também as formas pelas quais interagimos, 

tanto no aspecto da pronúncia, do sotaque ou mesmo das palavras e expressões que utilizamos 

(COELHO et al., 2015). Todavia, tendo por base autores como Halliday (1974), Tarallo 

(1985), Travaglia (2009), entre outros, percebemos que a palavra “corretamente” empregada 

pelo docente supracitado em referência à escrita e à fala remete ao estigma e até mesmo ao 

preconceito linguístico (BAGNO, 2013) disseminado contra as variantes não-padrão. O mais 

coerente e científico, do ponto de vista da Linguística, seria analisar os fenômenos 

linguageiros sob o critério da diferença (BAGNO, 2001) e não da dicotomia “certo x errado”. 

Se um dos principais objetivos da aula de língua materna é o aprimoramento ou a 

extensão da competência comunicativa do educando, como orienta Brasil (1998), e se o 

docente tem em mente atingir esse objetivo, acreditamos que o internetês não impede a 

aprendizagem das variantes padrão. Contudo, o “atrapalhar” defendido pelos sujeitos acima 

mencionados advém da falta de consciência do aluno quanto ao uso adequado da linguagem 

frente ao contexto comunicativo. 
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Apesar de apresentarem a mesma crença, percebemos que os informantes defendem-

na apoiando-se em concepções de linguagem diferenciadas. Esclarecendo que diz aos alunos 

“olhe, vamo/isso aqui a gente pode usar aqui, aqui não”, PD tem em mente a ação que 

realizamos sobre e pela linguagem (KOCH, 1997), bem como as diversas circunstâncias em 

que essa ação pode ser realizada. Dialoga, assim, com a concepção de linguagem enquanto 

forma ou processo de interação (GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 2009).  

A concepção de linguagem como expressão do pensamento (GERALDI, 2002; 

TRAVAGLIA, 2009) advoga que o sucesso com o uso da língua (tido como o falar e o 

escrever “bem”) depende da organização lógica do pensamento e, consequentemente, da 

linguagem do falante. Essa organização vincula-se ao seguimento da gramática normativa, 

equivocadamente louvada por muitos como detentora do uso linguístico “correto”. Então, no 

trecho em que PA enfatiza a aprendizagem do “escrever corretamente”, bem como do “falar 

corretamente”, ele dá destaque à tradição normativa originada dessa concepção. 

Por seu turno, PB faz o seguinte questionamento: “então ele escreve só três letras, 

como você vai entender o que aquele menino escreveu?”. Sua fala dá ênfase à linguagem 

como instrumento de comunicação (GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 2009), pois esta 

preconiza que a transmissão de uma mensagem entre um emissor e um receptor (KOCH, 

1997) depende fortemente do domínio dos signos linguísticos convencionados socialmente. O 

docente assume o lugar do interlocutor do aluno e afirma: “Porque se eu não entendo ‘m’ ‘t’ 

‘o’ que é ‘muito’, como eu vou conseguir ler e:: corrigir a prova com siglas?”. Logo, ele 

entende que a comunicação não foi estabelecida porque o educando não fez uso (ou não 

apresentou domínio) dos signos linguísticos enaltecidos socialmente. 

Abordamos ainda a posição valorativa dos professores acerca da relação entre o 

dialeto escrito eletrônico e o processo de variação linguística, conforme podemos visualizar 

nas respostas exibidas abaixo: 

 

Crença C CP T 

7 O internetês reflete o processo de variação linguística PC PA, PB, 

PE, PD 

5 

 

Com exceção de PC, que respondeu “concordo às vezes”, os demais concordaram 

plenamente com a crença de que “O internetês reflete o processo de variação linguística”. 

Para melhor entendermos as suas convicções, vejamos o que alguns argumentaram na etapa 

da entrevista: 
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[...] o internetês é um processo de variação linguística restrito à escrita, à escrita, 

como é que chama?, a escrita digital, por isso que eu concordo em parte, porque o 

processo de variação linguística quando a gente escuta é só/essa palavra, esse termo 

variação linguística a gente dá a entender mais a variação na FALA, e o internetês 

não, ele é mais restrito à escrita [...] (PC). 

 

[...] é uma variação linguística, quer dizer, está ocorrendo o quê?, uma 

transformação, né?, na língua?, se a língua não é parada, se ela é vivida a cada dia, 

se surgem novas palavras, então isso é/é uma maneira de/de influenciar vamos dizer 

assim a Língua Portuguesa, num é?, da mesma forma que existem palavras que nós 

não utilizamos mais hoje em dia da Língua Portuguesa, né?. Então é como se 

surgissem novas palavras pra pra compor esse novo cenário, né?, a gente imagina 

assim, dessa forma. (PA). 

 

E como reflete. Porque justamente a variação linguística trabalhada a escrita e a fala. 

Então quando ele escreve “muito”, “m” “t” “o”, como é/como eu vou compreender 

essa escrita e como ele vai/que intenção ele tem de escrever essa palavra “muito” e 

só colocar três letras? Então nem está completo na fonologia e não a escrita também, 

está interferindo nos dois. (PB). 

 

Como discutido no tópico 2.4 da presente investigação, “O internetês sob a ótica da 

variação linguística”, a referida variedade pode ser caracterizada enquanto pertencente à 

variação social ou diastrática e também à variação estilística ou diafásica. Ela se insere no 

primeiro tipo por ser empregada por um estrato social específico, neste caso as pessoas que 

acessam com frequência a rede mundial de computadores, a internet (BISOGNIN, 2009). No 

segundo tipo porque a sua gênese e o seu uso adequado associam-se ao evento comunicativo 

menos monitorado, o que ratifica a sua pertença à variação estilística ou diafásica, conforme 

entendida em Coelho et al. (2015). 

No entanto, chama atenção a reposta de PC, o qual respondeu “concordo às vezes” 

com relação à crença de que o internetês é consequência da natureza variacional da 

comunicação humana. Segundo ele, a concordância parcial deu-se porque “[...] o internetês é 

um processo de variação linguística restrito à escrita, à escrita, como é que chama?, a escrita 

digital, por isso que eu concordo em parte [...]”. Porém, o fato de a variação acontecer, neste 

caso, na modalidade linguística escrita e, ainda por cima, eletrônica, não faz com que o 

internetês reflita menos o referido processo variacional. Posteriormente, o sujeito PC explica: 

“o processo de variação linguística quando a gente escuta é só/essa palavra, esse termo 

variação linguística a gente dá a entender mais a variação na FALA, e o internetês não, ele é 

mais restrito à escrita [...]”. Ora, se com o termo “variação linguística” o docente entende 

mais a variação na modalidade falada, logo o elemento “mais” de sua fala pressupõe que ele 

entende “menos” ou não tem tanta leitura sobre a variabilidade na modalidade escrita, 

possivelmente porque as pesquisas sociolinguísticas enfatizam desde a fase inicial fenômenos 
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manifestados na fala, muito “embora de uns anos para cá haja cada vez mais estudos 

sociolinguísticos em que a escrita é o meio analisado” (COELHO et al., 2015, p. 48). 

Segundo Bagno (2007, p. 37), devido à heterogeneidade que lhe é intrínseca, a língua 

encontra-se em um processo contínuo e dinâmico de desconstrução e reconstrução. Ela é uma 

atividade coletiva empreendida pela totalidade de seus falantes ao interagirem mediante a fala 

ou a escrita. Por esta razão, “a variação e a mudança linguísticas é que são o ‘estado natural’ 

das línguas, o seu jeito próprio de ser”. Nessa perspectiva, PA converge com a postura do 

sociolinguista mencionado, pois faz referência à transformação ocorrida no sistema 

linguístico: “[...] existem palavras que nós não utilizamos mais hoje em dia da Língua 

Portuguesa, né?. Então é como se surgissem novas palavras pra pra compor esse novo cenário, 

né?, a gente imagina assim, dessa forma”.  

O docente tem clareza de que a heterogeneidade linguística está relacionada à 

heterogeneidade social (BAGNO, 2007) e, em consequência, à medida que a sociedade vai se 

modificando a língua também se transforma para atender às necessidades interacionais desta 

realidade ou, nas palavras do informante, do “novo cenário”. A partir da fala de PA, 

retomamos, igualmente, o filósofo russo Mikhail Bakhtin, que na obra “Marxismo e Filosofia 

da Linguagem” defende que “a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as 

transformações sociais [...]” (BAKHTIN, 2009, p. 42, grifo do autor). O argumento do 

informante para defender que “O internetês reflete o processo de variação linguística” 

evidencia que ele tem consciência das transformações de ordem social (e tecnológica) que 

presidiram o surgimento do dialeto eletrônico aqui abordado, bem como que o docente está 

pautado numa concepção de linguagem enquanto forma ou processo de interação (GERALDI, 

2002; TRAVAGLIA, 2009), já que reconhece os fatores sociais, históricos e ideológicos que 

permeiam as práticas comunicativas humanas. 

Mesmo tendo admitido que o internetês faz parte do fenômeno da variação 

linguística, PB faz um julgamento negativo em relação ao recurso da abreviação manifestado 

nessa variedade, retomando a concepção de linguagem como instrumento de comunicação 

(GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 2009), principalmente ao enfatizar de novo a falta de 

entendimento que a escrita eletrônica lhe causa. Abordamos no tópico 2.2, “O internetês e a 

crítica à visão dicotômica entre oralidade e escrita”, que este pertence à categoria de “texto 

misto” (MARCUSCHI, 2003), situando-se, pois, no entrecruzamento entre fala e escrita. Isso 

porque ele apresenta em sua constituição recursos não verbais ou para-linguísticos e 

suprassegmentais, antes comumente associados à comunicação falada. Todavia, ressaltamos 
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que a estruturação do dialeto susodito acontece na modalidade escrita da linguagem, 

parecendo-nos, assim, inadequado o argumento de PB sobre a sua incompletude fonológica: 

“Então nem está completo na fonologia e não a escrita também, está interferindo nos dois”.  

Segundo Bagno (2007, p. 48, grifo do autor), “toda e qualquer variedade linguística 

é plenamente funcional, oferece todos os recursos necessários para que seus falantes interajam 

socialmente, é um meio eficiente de manutenção da coesão social da comunidade em que é 

empregada”. Com efeito, ao mencionar que o internetês também não está completo na escrita, 

no trecho acima, PB analisa-o do ponto de vista da ortografia oficial. Temos conhecimento de 

que no caso do dialeto eletrônico a noção de “completude” é relativizada, haja vista que o fato 

de as palavras serem grafadas de modo abreviado não prejudica a interação da comunidade 

eletrônica em que é empregado. Como acontece em toda e qualquer variedade, ele também 

oferece à sua maneira todos os recursos necessários para a comunicação dos internautas, 

porém essa funcionalidade é desconsiderada na fala do informante PB. 

Além disso, um dado interessante diz respeito às respostas dadas por PA e PB ao 

serem cogitados sobre possíveis motivos para o surgimento do internetês. Os docentes 

expuseram as seguintes crenças: 

 

[...] eu acho [...] que começou a surgir pela vontade, né?, de se falar bastante mas 

com menor número de palavras, num é?. Eu acho que tenha sido isso, né?, num sei, 

porque você sabe que quando a gente tá se comunicando, né, a:: vontade que tem é 

da gente ser bem rápido, num é?, e eu acho que surgiu por isso, mais ou menos por 

isso aí. (PA). 

 

[...] por algumas pessoas/assim, na minha opinião. Eu acho que foi algumas pessoas 

por preguiça de escrever, que começou a/abreviações. Na minha opinião eu acho que 

foi isso. Por preguiça, porque a gente escuta muitas pessoas dizer “armaria hoje eu 

tô com preguiça de escrever”. E a gente escuta o próprio aluno dizer que tem 

preguiça de vir pra escola, então nesse caso ele tem preguiça de escrever. (PB). 

 

Percebemos, pois, crenças divergentes quanto à emergência da variedade eletrônica 

discutida. PA acredita que: “[...] começou a surgir pela vontade, né?, de se falar bastante mas 

com menor número de palavras, num é? [...]”. Assim, o profissional possivelmente faz alusão 

ao recurso da abreviação comum nessa escrita, o qual em geral ocorre não por meio de um 

“menor número de palavras”, mas mediante a redução do número de toques na sua digitação. 

Mais adiante o docente traz à tona: “[...] quando a gente tá se comunicando, né, a:: vontade 

que tem é da gente ser bem rápido, num é? [...]”. Esse trecho dialoga com o pensamento de 

Xavier (2014, p. 170), que vê na abreviação do internetês uma maneira de “reproduzir a 

mesma velocidade das trocas orais presenciais, e assim tornar a interação que é remota mais 
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próxima e fluente da forma natural de conversar”. Porquanto, PA converge com a ideia de que 

a emergência do dialeto eletrônico está relacionada com a necessidade de reprodução da 

velocidade marcante da comunicação oral, cujo resultado é a realização de uma “ação 

finalisticamente orientada” (KOCH, 1997, p. 9) sobre a ortografia, ação fortemente explorada 

no entendimento da linguagem como forma de interação (GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 

2009). 

Em contrapartida, PB associa o surgimento do internetês à preguiça das pessoas. Ele 

pontua: “[...] Eu acho que foi algumas pessoas por preguiça de escrever, que começou 

a/abreviações [...]”. Como podemos perceber, ao discorrer sobre essa escrita o professor faz 

uma generalização, como se ela fosse formada somente pelo recurso da abreviação, o que não 

é verdade se considerarmos os trabalhos de Gonzalez (2007), Moura e Pereira (2011), Xavier 

(2014) e os demais autores mencionados no tópico 2.5, “O internetês e suas principais 

características”. A ideia apresentada na resposta faz com que retomemos mais uma vez o 

estudo de Ribeiro (2006, p. 13), segundo o qual “através dos tempos, buscamos formas mais 

simples e rápidas de nos comunicarmos”, o que não significa necessariamente que isso 

acontece por causa de preguiça. 

O pensamento griciano teorizou, por exemplo, o princípio da cooperação que 

organiza a comunicação humana, do qual a submáxima da quantidade (GRICE apud 

WILSON, 2013) também pode ser levada em conta para o entendimento do recurso da 

abreviação do internetês. Nessa perspectiva, quando emprega a variedade eletrônica e o 

recurso mencionados, o internauta estabelece comunicação informando ao interlocutor aquilo 

que deseja com brevidade, tendo em vista ainda o condicionamento de tempo e espaço da 

interação eletrônica síncrona (ÁVILA; COX, 2008).  

Outrossim, PB declara: “[...] a gente escuta o próprio aluno dizer que tem preguiça 

de vir pra escola, então nesse caso ele tem preguiça de escrever [...]”. O raciocínio elaborado 

pelo docente apresenta uma dissonância, haja vista que o fato de o aluno expor que tem 

preguiça de ir à escola não é argumento suficiente para se acreditar que ele tenha preguiça de 

escrever. Talvez esteja em jogo na falta de interesse dos discentes pela escola muitos outros 

fatores que não fazem parte do escopo da presente dissertação. O argumento utilizado pelo 

informante PB não é suficiente para se acreditar que o aluno tem preguiça de escrever porque 

afirma ter preguiça de ir à escola, nem tampouco que o internetês foi criado devido à preguiça 

dos sujeitos que se utilizam da esfera eletrônica de comunicação. 
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Apresentamos, em seguida, a concordância dos sujeitos no que se refere à oitava 

crença: 

 

Crença C CP T 

8 O internetês não deve ser utilizado na comunicação via internet - PB 1 

 

De acordo com os dados do primeiro instrumento de coleta, o único docente a 

concordar com a crença de que “O internetês não deve ser utilizado na comunicação via 

internet” foi PB, marcando “concordo plenamente” com relação à mesma. Segundo ele,  

 

Não deve, eu até coloquei concordo plenamente, por quê? Porque se eu for escrever, 

como professor, então meus alunos irão aprender a forma como eu vou escrever, 

então eu como professor tenho que dar exemplo de como não acontecer o internetês. 

E até minha pessoa, se eu for ler eu não consigo [...] (PB). 

 

Com a criação da internet emergiu também o chamado ciberespaço, percebido por 

Lévy (1999, p. 92) como “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores”. Nele, os usuários compartilham de todo 

um conjunto de informações, codificadas virtualmente, para fins diversos. Não obstante de 

como se configuram as práticas sociodiscursivas do mundo “real”, os eventos comunicativos 

da esfera eletrônica também são marcados por uma escala contínua de informalidade-

formalidade, que exigirá em cada situação um grau maior ou menor de monitoramento do 

enunciado. 

Portanto, defender que “O internetês não deve ser utilizado na comunicação via 

internet” é uma crença, a nosso ver, generalizante. O ciberespaço não é composto somente de 

situações formais, nem tampouco só de situações informais. No excerto acima PB acredita na 

crença mencionada e aponta como justificativa o fato de que ele, enquanto docente, tem que 

“dar exemplo de como não acontecer o internetês”. Contudo, partindo do exposto acima, 

sabemos que existem determinadas práticas de interação do ciberespaço ou esfera eletrônica 

que exigem do sujeito uma atenção maior quanto ao monitoramento estilístico, haja vista o 

grau de formalidade da interação. Então, o emprego do internetês nas práticas supracitadas, 

especificamente, constitui uma inadequação pragmática, devendo ser evitado. Porém, existem, 

concomitantemente, gêneros informais e toda uma gama de elementos contextuais que 

permitem o uso do internetês, o que refuta parcialmente a coviccção segundo a qual “O 

internetês não deve ser utilizado na comunicação via internet”. No fragmento “[...] E até 
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minha pessoa, se eu for ler eu não consigo”, mais uma vez PB traz à tona a linguagem como 

instrumento de comunicação (GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 2009) para a defesa de sua 

posição verbo-axiológica. 

Relacionada a esta é a afirmação de número nove (09) do questionário, que defende o 

seguinte: 

 

Crença C CP T 

9 A comunicação via internet permite o uso do internetês PA, PD, 

PE 

PC 4 

 

Notamos, dessa forma, um total de quatro (04) informantes concordando que “A 

comunicação via internet permite o uso do internetês”. PA, PD e PE responderam “concordo 

às vezes” e PC, “concordo plenamente”. Com o propósito de esclarecer em que essa crença é 

sustentada, expomos abaixo as explicações de PD e PE: 

 

Permite, né? [...] dependendo da situação que você teja ela lhe permite, 

DEPENDENDO. (PD). 

 

[...] tem a comunicação formal, lógico, na internet também, e a situação informal 

[...] (PE). 

 

Tanto PD quanto PE lembram em suas falas o que já discutimos anteriormente acerca 

do contínuo informalidade-formalidade em que se inserem as diferentes situações 

comunicativas do ciberespaço (LÉVY, 1999), principalmente o último informante quando diz: 

“[...] tem a comunicação formal, lógico, na internet também, e a situação informal [...]”. Para 

compreender as palavras de PD é interessante retomarmos Bagno (2007), para quem a 

variação estilística não se mostra apenas na comunicação de comunidades ou grupos sociais 

diferentes, mas também no comportamento linguístico de cada sujeito, de modo mais 

consciente ou menos consciente, consoante o evento de interação verbal no qual se engaja. 

Cada situação em particular apresenta uma exigência maior ou menor de planejamento do 

nosso comportamento verbal. Sem dúvida, “não existe falante de estilo único: todo e qualquer 

indivíduo varia a sua maneira de falar, monitora mais ou menos o seu comportamento verbal” 

(BAGNO, 2007, p. 45, grifo do autor). 

No momento em que explicita: “[...] dependendo da situação que você teja ela lhe 

permite, DEPENDENDO”; PD, assim como PE, confirma o uso do internetês na 

comunicação via internet, contudo tem a preocupação em deixar claro que não é em toda 
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situação comunicativa da esfera virtual que o internetês é adequado, aludindo, assim, à 

necessidade de monitoramento do comportamento verbal (BAGNO, 2007) também na 

comunicação eletrônica. Nessa perspectiva, ambos os informantes recorrem à concepção de 

linguagem como forma de interação (GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 2009), pois 

preconizam o papel ativo do sujeito sobre o seu comportamento verbal frente ao contexto 

comunicativo. 

Mesmo não tendo concordado com a crença de que “A comunicação via internet 

permite o uso do internetês”, a fala de PB em discordância com o que o item nove (09) propõe 

constitui um dado relevante para a análise realizada: 

 

Não, nunca é possível, porque assim, não tem o espaço? Então veja um resumo do 

que você vai falar, pra não só colocar abreviações. E pontuar. Há pessoas que eu 

vejo o Face, no Whats App escrever sem nenhuma pontuação. Não existe as teclas, 

pra que você faça a pontuação?! (PB). 

 

O docente é radical ao dizer “nunca é possível”. Entretanto, tanto é possível que 

ocorre o uso do internetês em determinados gêneros informais desse ambiente, como bem 

confirmam as pesquisas de Gonzalez (2007), Bisognin (2009) e Moura e Pereira (2011), que 

estudaram o fenômeno do internetês em blogs de público jovem, bate-papo virtual e na já 

extinta rede social Orkut, respectivamente. No trecho analisado, PB ressalta, ademais, que já 

verificou falta de pontuação na escrita de algumas pessoas no Facebook e Whats App, o que o 

leva a criticar: “[...] Não existe as teclas, pra que você faça a pontuação?!”. A falta de 

pontuação pode acontecer, conforme mostrado pelos pesquisadores supracitados. Mas 

lembramos que os caracteres convencionalmente responsáveis pela pontuação podem ser 

utilizados com outros fins, como a obtenção dos smileys ou emoticons, que dizem respeito às 

“combinações de caracteres do teclado, planejadas para demonstrar uma expressão facial de 

emoção” (CRYSTAL, 2005, p. 85-86). PB aproxima-se, portanto, da concepção de linguagem 

como expressão do pensamento (GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 2009), expressa pela 

preocupação com o não seguimento das regras ortográficas de pontuação comum no 

internetês. 

Passemos, nesse momento, à discussão da próxima crença: 

 

Crença C CP T 

10 O internetês não atende aos propósitos comunicativos das 

interações via internet 

PB - 1 
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Como vemos, somente um (01) informante defendeu a ideia acima, PB, o qual 

concordou parcialmente: 

 

Concordo às vezes, eu coloquei. Porque às vezes as pessoas que como tem o contato 

do internetês eles se entendem. Mas quem não tem o contato, é tanto que eu 

coloquei assim “concordo” e “às vezes”, porque às vezes pode ser que aquela pessoa 

só entenda por meio da/do internetês, eu não vou dizer que tudo é PERFEITO, mas 

pode existir às vezes aquela pessoa que só tem o entendimento por meio do 

internetês. (PB). 

 

Para o sociointeracionismo bakhtiniano, a palavra sempre é direcionada a outrem, 

seja um interlocutor real ou presumido, que desempenha papel importante no que se refere à 

variação da palavra e ao modo como a enunciação será construída ou materializada. Quando 

menciona “[...] às vezes as pessoas que como tem o contato do internetês eles se entendem 

[...]”, o entrevistado ressalta principalmente a influência da pessoa do interlocutor na 

materialização do ato enunciativo, bem como dos enunciados propriamente ditos. Nesse caso, 

o docente acredita que numa situação envolvendo sujeitos habituados ao uso do internetês, 

este atende ao propósito comunicativo, porém o propósito pode não ser atingido em se 

tratando de “[...] quem não tem o contato [...]”. 

Por meio da reposta de PB, retomamos a concepção de linguagem como instrumento 

de comunicação (GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 2009), sobretudo no momento em que o 

mesmo ressalta os casos em que a comunicação poderá ser efetivada ou não, dependendo, 

segundo ele, do contato frequente que os interlocutores têm com o dialeto eletrônico 

discutido. Logo, o docente acredita que o internetês atenderá aos propósitos comunicativos da 

esfera eletrônica se os interlocutores em questão dominarem o mesmo código, ou seja, 

dominarem o funcionamento dessa escrita. 

Depois PB supõe que: “às vezes pode ser que aquela pessoa só entenda por meio 

da/do internetês, eu não vou dizer que tudo é PERFEITO, mas pode existir às vezes aquela 

pessoa que só tem o entendimento por meio do internetês”. Como já dissemos na análise da 

terceira crença, por se tratar de um uso mais flexível da escrita em determinadas situações 

comunicativas (MARCUSCHI, 2010; XAVIER, 2014), muitos adolescentes que ainda estão 

em fase de “treinamento” (BAGNO, 2001) para o aprendizado da ortografia oficial e do estilo 

mais monitorado da língua, podem achar mais fácil empregar o internetês. Contudo, vemos 

como exagerada a ideia defendida por PB sobre a possível existência de uma pessoa que só 

compreenda enunciados formados exclusivamente pelo dialeto eletrônico abordado neste 

trabalho. 
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No item do questionário que objetivava investigar se os docentes utilizavam o 

internetês em práticas sociodiscursivas virtuais, obtivemos como respostas: 

   

Crença C CP T 

11 Eu utilizo o internetês quando me comunico via internet PA, PD, 

PE 

PC 4 

 

PA, PD e PE responderam “concordo às vezes”, enquanto PC, “concordo 

plenamente”. Apresentamos, a seguir, excertos das falas de PE e PC esclarecendo as suas 

opiniões: 

 

[...] eu uso bastante o internetês, é:: mas claro como eu falei, se for enviar um 

documento um e-mail assim mais formal eu já/claro que eu não utilizo [...] (PE). 

 

Quando eu estou com pressa eu utilizo, assim no Whats App, por mensagem de 

texto eu utilizo, eu procuro evitar é:: quando eu vou mandar e-mails, ou quando eu 

vou fazer alguma postagem assim maior, um comentário, uma coisa assim eu 

procuro evitar. (PC). 

 

PE confirma que faz uso do dialeto eletrônico na esfera virtual de comunicação, 

todavia assevera ainda: “[...] mas claro como eu falei, se for enviar um documento um e-mail 

assim mais formal eu já/claro que eu não utilizo [...]”. No trecho retomado, o docente 

evidencia o monitoramento que ele realiza do seu comportamento verbal (BAGNO, 2007), 

segundo a situação em que se encontra. Quando toma o gênero e-mail “mais formal” como 

exemplo de contexto comunicativo no qual ele não emprega o internetês, o docente 

compreende que o uso adequado dessa variedade relaciona-se à comunicação informal. 

Vimos anteriormente que apesar de PC ter respondido no questionário “concordo 

plenamente”, ele aponta eventos comunicativos em que monitora o estilo e evita o internetês: 

“[...] eu procuro evitar é:: quando eu vou mandar e-mails, ou quando eu vou fazer alguma 

postagem assim maior, um comentário, uma coisa assim eu procuro evitar [...]”. Pouco antes, 

o docente destacou: “Quando eu estou com pressa eu utilizo, assim no Whats App, por 

mensagem de texto eu utilizo [...]”. Nessa fala, ele confirma fazer uso do recurso da 

abreviação, o qual acarreta economia temporal tão necessária para as pessoas que assim como 

PC também estão “com pressa”. O seu posicionamento está em consonância com o de 

Gonzalez (2007, p. 43, grifo nosso), para quem os sujeitos que empregam o internetês, 

especificamente o recurso da abreviação, “o fazem com o intuito de digitar a menor 

quantidade possível de caracteres, possivelmente com a intenção de economizar tempo”. 
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Percebemos, inclusive, que os docentes tomam a linguagem enquanto forma de 

interação (GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 2009), uma vez que sublinham a ação que 

realizam sobre e através da linguagem conforme a especificidade da prática sociodiscursiva 

em que se engajam. 

Mais abaixo, notamos que nenhum informante concordou com a crença de número 

doze, cuja ideia principal é “Eu permito que os meus alunos utilizem o internetês nas 

produções textuais escolares”: 

 

Crença C CP T 

12 Eu permito que os meus alunos utilizem o internetês nas 

produções textuais escolares 

- - 0 

 

Embora o item tenha sido contestado pelos docentes no questionário, julgamos 

necessário abordar o porquê de eles discordarem, haja vista que essa unanimidade é 

sustentada em argumentos que constituem dados relevantes para análise. Para tanto, 

destacamos os argumentos de PB e de PC: 

 

Não, não permito porque se eles escreverem errado eu não consigo ler [...] Eu não 

permito porque eles/eles já não sabem escrever correto, aí com o internetês é que 

eles ligam de aprender também [...] (PB). 

 

[...] eu não permito de acordo com o texto exigido, se eu estou exigindo um texto 

dissertativo-argumentativo sobre a corrupção no no Brasil, então onde é que vai se 

encaixar o uso do internetês aí, né?. Agora se eu tô pedindo uma crônica ou um 

poema quem sabe, falando sobre essa temática, eles vão ter que utilizar, né? (PC). 

 

O docente PB explica que não permite que os alunos utilizem o internetês nas 

produções textuais escolares pelo seguinte motivo: “[...] se eles escreverem errado eu não 

consigo ler [...]”. Assim sendo, notamos uma ênfase à concepção de linguagem como 

expressão do pensamento (GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 2009), defendida principalmente 

nos estudos linguísticos tradicionais. Para PB, o sucesso da comunicação depende de o aluno 

apresentar domínio das regras da gramática normativa, uma vez que é com base nesta que se 

sustenta o discurso do “certo x errado” retomado nas expressões “se eles escreverem errado” e 

“eles já não sabem escrever correto”. Se o aluno não põe em prática o compêndio gramatical 

prescritivo, o seu texto é incompreensível para o docente. 

Mesmo tendo discordado do item doze, sobretudo se se tratar de “um texto 

dissertativo-argumentativo”, PC vê a possibilidade de esse uso acontecer na esfera escolar: 

“se eu tô pedindo uma crônica ou um poema quem sabe, falando sobre essa temática, eles vão 
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ter que utilizar, né?”. Com efeito, o posicionamento do informante PC está em consonância 

com a concepção interacionista da linguagem, na qual se prioriza a “ação finalisticamente 

orientada” (KOCH, 1997, p. 9) que ela oferece aos membros de uma dada comunidade 

linguística. Quando menciona a prática de diferentes atos sobre e através do fenômeno 

linguístico, seja em um “texto dissertativo-argumentativo”, em uma “crônica” ou em um 

“poema”, o docente considera aspectos como o contexto pragmático-discursivo e os fatores 

sociais, históricos e ideológicos que permeiam o uso da linguagem. 

No quadro seguinte, elaboramos uma síntese das crenças até então discutidas sobre o 

internetês, em ordem decrescente de concordância, explicitando ainda as concepções de 

linguagem que fundamentaram as respostas dos entrevistados: 

 

QUADRO 05: Síntese das crenças sobre o internetês 

Crença Número total de 

professores que 

concordaram 

Concepção de linguagem 

O internetês reflete o processo de variação 

linguística 

5 Forma ou processo de interação/ 

Instrumento de comunicação 

A comunicação via internet permite o uso 

do internetês 

4 Forma ou processo de interação 

Eu utilizo o internetês quando me comunico 

via internet 

4 Forma ou processo de interação 

É mais fácil utilizar uma linguagem mais 

formal do que utilizar o internetês 

3 Forma ou processo de interação 

O internetês constitui um vício de 

linguagem a ser evitado 

3 Forma ou processo de interação 

O internetês é prejudicial à Língua 

Portuguesa 

3 Instrumento de comunicação 

O internetês atrapalha o ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa 

3 Forma ou processo de interação/ 

Expressão do pensamento/ 

Instrumento de comunicação 

A leitura de textos com o internetês não fica 

clara 

2 Instrumento de comunicação 

O internetês está abolindo a gramática 

normativa 

2 Expressão do pensamento 

O internetês não deve ser utilizado na 

comunicação via internet 

1 Instrumento de comunicação 

O internetês não atende aos propósitos 

comunicativos das interações via internet 

1 Instrumento de comunicação 

Eu permito que os meus alunos utilizem o 

internetês nas produções textuais escolares 

0 - 

 

Diante dos resultados apresentados podemos facilmente visualizar algumas 

informações pertinentes, como por exemplo, a crença com maior concordância, “O internetês 

reflete o processo de variação linguística”, com a qual todos os entrevistados concordaram. 

Por seu turno, a análise possibilitou-nos verificar que a argumentação dos docentes em defesa 
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desta crença dialogou com duas concepções de linguagem: forma ou processo de interação e 

instrumento de comunicação. 

Em contrapartida, chama atenção a crença “O internetês atrapalha o ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa”, com a qual três (03) professores concordaram e a 

justificaram tendo em vista as diferentes concepções de linguagem discutidas ao longo da 

pesquisa: forma ou processo de interação, expressão do pensamento e instrumento de 

comunicação. 

Um dado também interessante diz respeito à concepção de linguagem que mais se 

sobressaiu e a que foi menos retomada nas falas dos participantes. No que se refere à que mais 

foi retomada, percebemos uma equivalência: tanto o entendimento da linguagem enquanto 

instrumento de comunicação, bem como enquanto forma ou processo de interação foram 

retomadas seis (06) vezes. Já a compreensão da linguagem como expressão do pensamento foi 

perceptível somente duas (02) vezes. 

 

3.2.2 Crenças de docentes de LP sobre o tratamento pedagógico do internetês 

 

Já discutimos que as crenças assumem um papel relevante para a realização da 

prática docente, uma vez que estas conferem uma maior segurança aos professores no seu 

exercício diário. É por meio delas que “os professores julgam, decidem, enfim, vivem a sua 

prática pedagógica” (SOARES, 2005, p. 46). Debatê-las possibilita não só uma reflexão sobre 

as crenças do profissional investigado, como também das teorias que estão norteando o 

processo de ensino-aprendizagem por ele praticado. Assim sendo, neste tópico, pretendemos 

responder a nossa segunda pergunta de investigação, que diz respeito às crenças de 

professores sobre como tratar pedagogicamente o internetês na aula de Língua Portuguesa. 

A princípio, reiteramos o nosso entendimento do internetês enquanto um fenômeno 

oriundo do processo de variação linguística, conforme pontuam Ávila e Cox (2008), Bisognin 

(2009) e Xavier (2014). Por esse motivo, sentimos a necessidade de perguntar aos 

informantes, durante a entrevista, se eles consideravam importante a discussão do tema da 

variação linguística na aula de língua materna. Todos responderam que sim, porém somente 

PC não justificou a sua reposta. Vejamos, primeiramente, os posicionamentos de PA e de PB: 
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Com certeza, num é?, a gente tem que mostrar as várias formas que estão surgindo, 

né?, pra essa nova forma de comunicação, né? [...] a gente tá vivendo um novo 

momento, né?, de comunicação, um novo momento de de variações linguísticas, 

então a gente tem que que ir de acordo com isso mas sempre mostrando, né?, o lado 

bom e o lado ruim da coisa, você sabe que tem os dois lados, né?, da moeda. (PA).  

 

Considero e muitíssimo. Eu estou até trabalhando. Eles até gostam da aula por quê? 

Porque eles ficam falando/“olhe, o vício de linguagem, vocês, em casa, por 

exemplo, o pai de vocês ele não/ele é um analfabeto, ele nunca estudou. Então nesse 

caso vocês não vão aprender com os pais de vocês, porque vocês estão estudando. 

Vocês tem que aprender o que estão aprendendo na escola”. Até eles falam assim 

“Ah, professor, meu pai chama bucho, aí eu falo assim, ah meu pai né bucho não, é 

barriga”. (PB). 

 

De acordo com Coelho et al. (2015, p. 16), a variação, no cenário linguístico, é o 

processo por meio do qual duas formas linguísticas de igual valor referencial/representacional 

coocorrem em um contexto. Por sua vez, essas formas que estão em disputa pela 

representação social de uma regra variável são denominadas de variantes (TARALLO, 1985; 

BELINE, 2002; COELHO et al., 2015). No trecho em que menciona “[...] a gente tem que 

mostrar as várias formas que estão surgindo [...]”, provavelmente PA faz referência às 

variantes que existem nas diferentes esferas comunicativas da sociedade brasileira, 

defendendo, assim, um ensino de língua em consonância com o que é proposto nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, sobretudo quando este preconiza o 

desenvolvimento da competência comunicativa do aluno, o qual depende da manipulação e do 

trabalho com uma gama diversificada de textos (BRASIL, 1998). 

Entretanto, chama atenção na fala de PA o excerto em que adverte: “[...] mas sempre 

mostrando, né?, o lado bom e o lado ruim da coisa, você sabe que tem os dois lados, né?, da 

moeda”. Ao fazer uso da palavra “coisa”, o docente retoma a expressão “variações 

linguísticas” dita anteriormente. Com isso, PA acredita que existe um “lado bom” e um “lado 

ruim” do processo de variabilidade linguística. Contudo, o informante não os explicitou em 

sua fala. Daí não sabemos com propriedade se com a expressão “lado ruim” ele está se 

referindo à possibilidade de inadequação quanto ao uso de determinadas variantes, pois como 

aponta Bakhtin (2009), existem signos linguísticos que são específicos de algumas esferas 

ideológicas e que não são aplicáveis a outros domínios da comunicação humana.  

Neste sentido, o problema, ou nas palavras do professor, “o lado ruim”, não estaria 

exatamente no processo de variação, mas no uso inadequado que o sujeito faz de uma variante 

não-padrão ou inovadora (TARALLO, 1985) quando o evento comunicativo em que ele está 

engajado requer o emprego de um repertório verbal mais monitorado, logo, de uma variante 

padrão (TARALLO, 1985). Em relação à fala de PB, apesar de ter afirmado que considera 
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“muitíssimo” importante discutir variação linguística em sala de aula, percebemos que ele 

defende uma abordagem, a nosso ver, normativa do assunto. 

Ademais, o informante narra a maneira como lida com a variação junto aos alunos, 

para quem ele alerta o seguinte: “[...] o pai de vocês ele não/ele é um analfabeto, ele nunca 

estudou. Então nesse caso vocês não vão aprender com os pais de vocês, porque vocês estão 

estudando. Vocês tem que aprender o que estão aprendendo na escola [...]”. Vemos que o 

docente desconsidera a amplitude do complexo processo de educação linguística, uma vez que 

“a educação linguística de cada indivíduo começa logo no início de sua vida, quando, em suas 

interações com a família, adquire sua língua materna” (BAGNO, 2002, p. 18). No trecho em 

análise, fica claro que PB reconhece somente a educação linguística que acontece no âmbito 

da escola, especialmente quando frisa “[...] nesse caso vocês não vão aprender com os pais de 

vocês [...]”. 

Para Bagno (2002, p. 19-20), “o ensino de língua na escola brasileira tem visado, 

tradicionalmente, ‘reformar’ ou ‘consertar’ a língua do aluno, considerado, logo de saída, 

como um ‘deficiente linguístico’, a quem a escola deve dar algo que ele não tem, isto é, uma 

‘língua’ digna desse nome”. Parece-nos, de fato, que essa seria a metodologia adotada na 

prática pedagógica do informante PB, tanto é que os próprios alunos perpetuam essa postura 

normativa no ambiente familiar, como verificamos no trecho em que o docente socializa o 

relato de um aluno: “Ah, professor, meu pai chama bucho, aí eu falo assim, ah meu pai né 

bucho não, é barriga”. Para Bortoni-Ricardo (2005), esse formato de ensino linguístico 

tradicional tem como consequência desastrosa o fato de que “não são respeitados os 

antecedentes culturais e linguísticos do educando, o que contribui para desenvolver nele um 

sentimento de insegurança”, pois o ensino-aprendizagem não é pautado na adequação 

linguística perante o contexto comunicativo, mas sim no estigma do “erro” que é atribuído às 

variantes não-padrão (TARALLO, 1985). 

Quando perguntados sobre a relevância da discussão do tema da variação linguística 

na aula de Língua Portuguesa, PD e PE responderam: 

 

[...] é MUITO importante, né?, é:: pra gente justamente esclarecer isso aí, que num 

tem/não taxar como errado, dizer “não, É ERRADO”, só apenas explicar onde é que 

a gente vai usar e onde não fica tão bem a gente usar, explicar pra eles que pode, 

pode usar sim, mas vai ter a ocasião, vai ter o momento. (PD). 

 

É:: é importante, porque:: acho que:: a gente deve:: co/entender como surgiu a 

Língua Portuguesa, entender suas variações, entender é:: qual a a linguagem que a 

gente utiliza, o porquê, entender o contexto social da coisa, sabe?. (PE). 
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No início do excerto, PD destaca: “num tem/não taxar como errado, dizer ‘não, É 

ERRADO’”. Prontamente, o docente rebate a postura comum ao ensino linguístico 

prescritivo, aquela que, como apontado em Halliday (1974), trata os padrões de atividade 

linguística dos alunos como errôneos e inaceitáveis e propõe a sua substituição por outros 

padrões considerados aceitáveis. Ao contrário, PD entende que a discussão do tema da 

variação em sala de aula possibilita ao aluno a conscientização de que esse fenômeno não 

deve ser avaliado como algo errado. Sendo assim, retomamos o pensamento de Bagno (2001), 

para o qual toda e qualquer língua ou variedade linguística empregada por uma comunidade 

não deve ser compreendida pelo viés da inferioridade ou do “erro”, mas sim sob o ponto de 

vista da diferença. Bortoni-Ricardo (2014) converge com o autor, pautando-se, por sua vez, 

no princípio do relativismo cultural, o qual entende que um padrão cultural ou linguístico 

prestigiado socialmente não é dotado de uma superioridade intrínseca em relação a um padrão 

marginalizado. Inegavelmente, a crença de PD quanto à abordagem da variação linguística 

está em consonância com o posicionamento de Bagno (2001) e de Bortoni-Ricardo (2014). 

O docente salienta, aliás, que o debate acerca do assunto deve “[...] explicar onde é 

que a gente vai usar e onde não fica tão bem a gente usar, explicar pra eles que pode, pode 

usar sim, mas vai ter a ocasião, vai ter o momento”. Ao defender o esclarecimento das 

situações em que se pode ou não fazer uso de determinado fenômeno variacional, PD 

preocupa-se com a “ampliação da competência comunicativa dos alunos” (BORTONI-

RICARDO, 2004), a qual assegura o uso adequado dos recursos comunicativos. Dessa 

maneira, podemos entender que o informante PD apoia-se no ensino linguístico produtivo 

(HALLIDAY, 1974; TRAVAGLIA, 2009). 

PE também defende o debate sobre a variação linguística, acrescentando que este 

deve favorecer, em especial, o entendimento de “[...] como surgiu a Língua Portuguesa, 

entender suas variações, entender é:: qual a a linguagem que a gente utiliza, o porquê, 

entender o contexto social da coisa, sabe?”. O informante defende um ensino que favorece 

“olhar para a língua dentro da realidade histórica, cultural, social em que ela se encontra, isto 

é, em que se encontram os seres humanos que a falam e escrevem” (BAGNO, 2002, p. 23, 

grifo do autor). Ele atenta para o caráter social da enunciação ao trazer à tona a relevância que 

o contexto comunicativo assume para o emprego adequado de uma dada variedade. 

De acordo com Bortoni-Ricardo (2004), as pessoas adquirem recursos comunicativos 

à medida que participam de diferentes tarefas sociais na comunidade linguística a que 

pertencem e, a escola, indubitavelmente, tem um papel importantíssimo na aquisição dessas 
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estratégias e recursos expressivos. Com efeito, a autora esclarece que ao chegarem ao 

ambiente da escola os alunos já dominam bem a sua língua materna, ou seja, compõem 

sentenças “bem formadas” e estabelecem comunicação diariamente. Entretanto, muitos 

discentes “ainda não tem uma gama muito ampla de recursos comunicativos que lhes permita 

realizar tarefas comunicativas complexas em que se exija muita monitoração” (BORTONI-

RICARDO, 2004, p. 74). Daí concordamos com a necessidade de um ensino linguístico 

engajado com o aprimoramento da competência comunicativa do aluno (BRASIL, 1998), já 

que os nossos enunciados, geralmente, têm que “atender às convenções sociais, que definem o 

uso linguístico adequado a cada gênero textual, a cada tarefa comunicativa, a cada tipo de 

interação” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 75). 

Sabendo que a comunicação humana segue algumas convenções que definem se um 

comportamento é socialmente aceitável ou não, adequado ou não, já dissemos, ao longo deste 

trabalho, que algumas pesquisas exploraram e confirmaram a influência ou a transposição do 

internetês para a produção textual escolar (RIBAS et al, 2007; BISOGNIN, 2009; ALVES & 

OLIVEIRA, 2010). Esse tema também interessa à nossa pesquisa, contudo, lembramos que 

como tivemos somente o questionário e a entrevista enquanto instrumentos de coleta de 

dados, a abordagem de tal assunto restringiu-se ao exame da fala e da visão dos docentes 

pesquisados. 

 Com o intuito de problematizar se, na realidade estudada, “o estilo on-line [está] 

influenciando a escrita off-line” (COSTA, 2011, p. 26), perguntamos aos sujeitos investigados 

se eles observavam ser comum o emprego inadequado do internetês na produção textual 

escolar discente. A seguir, destacamos os informantes que, no questionário, admitiram já 

terem flagrado esse uso: 

  

Crença C CP T 

13 Eu constato que os meus alunos fazem uso do internetês nas 

produções textuais escolares 

PD PA, PB 3 

 

Enquanto PD concordou “às vezes”, PA e PB concordaram plenamente. Faz-se 

oportuno considerar, em contrapartida, os posicionamentos dos outros docentes, PC e PE, 

durante a entrevista, para que possamos entender melhor por que eles discordaram: 

 
[...] raramente os meus alunos utilizam nos textos, quando eles vão responder 

exercício ou quando eles vão fazer uma produçãozinha de texto, contar uma 

historinha, recriar uma história, ou um texto argumentativo mesmo, raras vezes eu 

encontro esse uso de linguagem. (PC). 
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[...] é porque até agora como eu já falei eles não tão usando ainda. (PE). 

 

Como podemos verificar, mesmo não tendo concordado com o item 13 do 

questionário, percebemos que o sujeito PC já constatou o emprego do internetês no texto 

escolar, seja na resposta de algum exercício ou na produção de um texto argumentativo. Isso 

fica evidente, por exemplo, nos excertos “[...] raramente os meus alunos utilizam [...]” e “[...] 

raras vezes eu encontro esse uso de linguagem”. Por consequência, “raramente” ou “raras 

vezes” não significa que o emprego do internetês nos textos escolares não ocorreu, mas que 

aconteceu com pouca frequência. 

O informante PE discordou totalmente do item 13, porém quando menciona “até 

agora” e “ainda”, no trecho acima, ele explicita que não constatou o emprego do internetês 

nos textos dos alunos porque, conforme descrevemos no tópico 3.1.2, ele havia iniciado 

recentemente a prática docente quando o presente estudo foi realizado. Então, podemos dizer 

que, no geral, as respostas apresentadas pelos professores convergem com os resultados das 

pesquisas de Ribas et al (2007), Bisognin (2009) e de Alves e Oliveira (2010), confirmando, 

como diria Costa (2011), a influência do estilo on-line na escrita off-line da esfera escolar. 

Esse dado faz com que lembremos, inevitavelmente, do pensamento do linguista 

norte-irlandês Crystal (2005, p. 92), para quem o processo de ensino e aprendizagem 

linguística tem como centro o uso adequado da língua(gem). Por esta razão, o “fato de que 

alguns garotos possam começar a usar abreviações em lugares onde elas não têm qualquer 

propósito – como em redações escolares – deve ser vigiado, naturalmente”. 

No item 14 do questionário ocorreu unanimidade quanto à discordância, uma vez que 

a crença defendida neste era a de que “Não é papel do professor de Língua Portuguesa 

discutir o uso do internetês com os seus alunos”, como mostramos a seguir: 

 

Crença C CP T 

14 Não é papel do professor de Língua Portuguesa discutir o uso do 

internetês com os seus alunos 

- - 0 

 

Segundo Halliday (1974), no ensino descritivo a língua é trabalhada pensando-se o 

seu uso social diversificado. Como foi visto, nenhum dos docentes concordaram com a ideia 

mencionada no item 14. De início, podemos pensar que ao discordarem dessa crença os 

informantes defendem uma prática pedagógica que se adequa à referida abordagem descritiva 

do ensino de língua. Contudo, os dados das entrevistas permitem observar que PA e PB 
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defendem uma discussão sobre o uso do internetês que retoma aspectos próprios do ensino 

linguístico prescritivo (HALLIDAY, 1974; TRAVAGLIA, 2009): 

 

[...] você tem mais é que discutir, né?, se é uma nova coisa que surgiu, na Língua 

Portuguesa, então você tem mais é que discutir, o que é bom, o que é errado, né?, o 

que vai surgir mais pra frente, que a gente sabe que a língua vive em constante 

mudança, então com certeza vai/vão surgir várias e várias transformações, né? [...] 

(PA). 

 

[...] tem quantos mil alunos aí do do é:: do ENEM, quase mil alunos não foram 

aprovados na redação por motivo de quê? Não sabem escrever [...] Então a 

internetês ela não veio para ajudar, ela veio só desfazer do que a gente faz. (PB). 

P: Pra atrapalhar, no caso? 

Pra atrapalhar, no caso. (PB). 

 

Para Coelho et al. (2015), a visão de língua pronta ou acabada já foi há muito tempo 

superada nos estudos linguísticos, principalmente devido às contribuições da Sociolinguística, 

a qual auxilia no entendimento dos processos de variação e mudança comum a toda e 

qualquer língua natural. Com efeito, no momento em que esclarece “[...] a gente sabe que a 

língua vive em constante mudança, então com certeza vai/vão surgir várias e várias 

transformações, né? [...]”, PA dialoga com a compreensão sociolinguista mencionada.  

Mas pouco antes, o docente tinha destacado o seguinte: “[...] se é uma nova coisa que 

surgiu, na Língua Portuguesa, então você tem mais é que discutir, o que é bom, o que é 

errado, né? [...]”. No trecho retomado, notamos o peso do ensino tradicional na fala do 

docente, pois ele deixa claro que diante de um fenômeno linguageiro emergente é papel do 

professor de Língua Portuguesa discuti-lo, porém, a discussão por ele defendida tem como 

objetivo fazer com que o estudante perceba “o que é bom, o que é errado”. PA recorre, 

portanto, a uma prática de ensino em que prevalece o estigma linguístico do “certo x errado”. 

De acordo com Bagno (2001), a gramática tradicional surgiu do interesse dos gregos 

de fornecer um conjunto de regras que serviriam como modelo para a escrita. É por esse 

motivo que a palavra “gramática” tem em sua origem etimológica o significado “a arte de 

escrever bem” (BAGNO, 2001, p. 15). Desse modo, percebemos também na fala de PB a 

atitude normativa e prescritiva própria dos gramáticos tradicionais no momento em que ele 

justifica que houve um grande número de reprovação na redação do ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio) porque os estudantes “[...] Não sabem escrever [...]”. De certa forma, é 

possível entender que o docente está associando o internetês à reprovação em massa na 

redação deste exame. 
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Posteriormente, PB continua revelando um posicionamento negativo quanto ao 

internetês e pontua que “[...] a internetês ela não veio para ajudar, ela veio só desfazer do que 

a gente faz”. Ao utilizar a expressão “o que a gente faz” o participante está se referindo à sua 

prática de ensino, a qual, possivelmente, está muito atrelada ao purismo recorrente no ensino 

de língua tradicional. Quando defende que o internetês está desfazendo o que ele “faz”, fica 

implícito na fala do entrevistado que a sua atividade docente prioriza o domínio da gramática 

tradicional, a qual é, neste caso, utilizada “como um código de leis, como uma régua para 

medir todo e qualquer uso escrito de uma língua” (BAGNO, 2001, p. 17, grifo do autor). 

Dessa forma, parece-nos que a postura de PB comunga com o posicionamento inadequado de 

alguns professores que “são radicalmente contra a utilização desse novo ‘dialeto’ pelos alunos 

e por quem quer que seja, pois veem-no como uma evidente ameaça ao bom português” 

(XAVIER, 2014, p. 167). 

Em relação ao item 14 do questionário, PD diverge das justificativas de PA e de PB, 

trazendo à tona uma preocupação de ordem mais sociolinguista: 

 

[...] como é uma variação linguística e é uma coisa que eles utilizam muito eu acho 

importante conversar, informar [...] Eu acho que é uma forma de evitar justamente o 

uso indevido, de poder a gente/a gente tá instruindo eles mostrando onde usar, como 

usar, onde não usar, eu acho que é importante. (PD). 

 

Notamos que o docente assevera que discutir com o aluno o emprego da variedade 

eletrônica aqui abordada “[...] é uma forma de evitar justamente o uso indevido, de poder a 

gente/a gente tá instruindo eles mostrando onde usar [...]”. De fato, a discussão proposta pelo 

sujeito PD coaduna-se com o que defendem Bortoni-Ricardo (2005) e Travaglia (2009) com 

relação à abordagem da variação linguística em sala de aula. Para a primeira, os docentes e, 

por meio destes, os discentes devem ter clareza da possibilidade de existirem duas ou mais 

formas linguísticas para a referência de um mesmo significado. Além disso, devem estar 

conscientes de que “essas formas alternativas servem a propósitos comunicativos distintos e 

são recebidas de maneira diferenciada pela sociedade” (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 15), 

podendo acontecer a “inadequação do uso de um determinado recurso linguístico para a 

consecução de uma determinada intenção comunicativa que seria melhor alcançada usando-se 

outro(s) recurso(s)” (TRAVAGLIA, 2009, p. 29, grifo nosso). 

O décimo quinto item do questionário teve o objetivo de investigar em que medida o 

docente se considera embasado teórico-metodologicamente para lidar com o internetês no 
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cotidiano escolar. Sistematizamos a seguir as respostas que os sujeitos marcaram no primeiro 

instrumento de coleta: 

 

Crença C CP T 

15 Eu me considero preparado (a) para lidar com o internetês em sala 

de aula 

PA, PE PB, PD 4 

 

PA e PE responderam que concordam “às vezes” quanto a se sentirem preparados 

para abordar pedagogicamente o dialeto escrito supramencionado. PB e PD disseram 

concordar plenamente com o item em debate. Embora não tenha concordado explicitamente, 

PC marcou a opção “discordo às vezes”. Mostramos, agora, os dados obtidos na segunda 

etapa de coleta: 

 

Não (risos). Eu marquei o 4, é:: “concordo ÀS VEZES”, né?, mas eu não me acho 

assim, preparadíssimo, sabe?, pra/pra lidar (PA). 

 

Sim, o professor de Língua Portuguesa tem que estar sempre preparado pra o que, né 

isso?, aconteça na sala de aula, pra:: é:: corrigir, pra tentar, né?, reverter o quadro 

pra que não aconteça mais. (PB). 

 

Preparado:: a gente procura se:: se aperfeiçoar cada vez mais, é:: com relação a isso, 

mas eu ainda me considero um professor que estou me construindo, nesse aspecto, 

eu ainda estou aprendendo, né? (PC).  

 

Botei que concordo plenamente. (PD). 

 

[...] falar a verdade pouco preparado ainda. (PE). 

 

Verificamos que, à exceção de PB e PD, os demais professores admitiram a 

necessidade de se prepararem mais para que possam abordar adequadamente o internetês em 

sala de aula, conforme pontuam PA, PC e PE, respectivamente: “[...] eu não me acho assim, 

preparadíssimo [...]”; “[...] eu ainda estou aprendendo, né?”; “[...] pouco preparado ainda”. Os 

excertos confirmam a necessidade de que se discuta cada vez mais o internetês enquanto uma 

variedade linguística, a qual ainda é pouco compreendida por muitos docentes da área da 

linguagem (XAVIER, 2014). 

O item 16 visava à sondagem da postura adotada pelo docente acerca do uso dessa 

variedade na esfera eletrônica de comunicação: 

 

Crença C CP T 

16 O professor de Língua Portuguesa deve corrigir o aluno que 

utiliza o internetês nas interações via internet 

PB - 1 
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Como podemos perceber, somente o informante PB concordou explicitamente com a 

crença supracitada, frisando que: 

 

Agora assim, se caso eu for pra internet com eles. Nesse caso eu posso corrigir, 

agora se eles falam, se comunicam dessa forma eu não tenho como corrigir, né? [...] 

(PB). 

 

O docente explica acima a razão de ele ter marcado “concordo às vezes”. Ele assim o 

fez porque essa correção só pode acontecer quando ele estiver desenvolvendo alguma 

atividade que dependa do uso da internet. Por outro lado, se os alunos empregam a escrita 

eletrônica em outros contextos que não sejam o escolar, PB declara que não tem, 

evidentemente, como corrigi-los.  

Neste momento, vejamos o que disse o sujeito PD, o qual respondeu na primeira 

etapa da coleta “discordo às vezes” em relação ao item 16: 

 

[...] às vezes é preciso corrigir dependendo de ONDE ele tá usando, se ele tá usando 

num/é:: numa coisa formal aí sim eu acho que deve ser corrigido mas já/tem gente 

que taxa que você não pode falar DE JEITO NENHUM, EM NADA, utilizar essa 

lin/essa variação. Eu discordo disso aí, eu acho que deve ser corrigido apenas onde 

NÃO SERIA TÃO LEGAL, onde não deve ser usado de forma alguma. (PD). 

 

Desta maneira, o docente acredita que a correção do uso do internetês na esfera 

comunicativa eletrônica é necessária, porém, somente em determinadas situações, conforme é 

enfatizado no trecho “[...] dependendo de ONDE ele tá usando [...]”. Ao salientar “[...] numa 

coisa formal aí sim eu acho que deve ser corrigido [...]”, PD torna evidente que o critério para 

se corrigir o aluno seria o grau de formalidade da tarefa linguística desempenhada. Por 

consequência, o enunciado de PD retoma a discussão já realizada durante o item oito (08) no 

tópico anterior, no qual discorremos que o ciberespaço, como o entende Lévy (1999), também 

é marcado por uma escala contínua de formalidade que exige em cada evento comunicativo 

um grau maior ou menor de monitoramento do comportamento verbal (BAGNO, 2007). 

Diferente de PB, PD sublinhou tão somente que o internetês é inadequado ou ineficiente 

quando o propósito é produzir, na esfera eletrônica, um texto em um evento comunicativo que 

exige uma maior formalidade no trato com a linguagem. Dessa forma, novamente o 

informante PD converge com o tipo de ensino linguístico produtivo (HALLIDAY, 1974; 

TRAVAGLIA, 2009). 

O item 17 aborda a concordância dos sujeitos pesquisados quanto à correção do uso 

do internetês no texto escolar formal: 
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  Crença C CP T 

17 O professor deve corrigir o aluno que utiliza o internetês nos 

textos escritos escolares formais 

PE PA, PB, 

PC, PD 

5 

 

Evidentemente houve unanimidade de concordância com relação ao item 

supracitado: quatro (04) dos docentes marcaram “concordo plenamente” e um (01) marcou 

“concordo às vezes”. Para um melhor entendimento desse ponto é imprescindível olhar para 

as seguintes materialidades textuais:    

 

Eu até coloquei “concordo às vezes” aqui, então é aquela coisa/que eu acho que o 

texto escolar [...] requer uma situação mais/mais formal, né isso?, eu acho que, como 

eu falei pra você, se o alu/se o professor não abriu essa possibilidade/não deu essa 

possibilidade ao aluno dele usar o internetês, então eu acho que/não sei se essa 

palavra co/de que forma corrigir, mas eu acho que pelo menos conversar e tentar 

explicar. (PE). 

 

Aí eu concordo. Quando o texto é formal, já que o internetês é uma vertente é:: 

tecnológica, eu acho que é mais informal do que formal, então, quando o texto for 

formal o professor deve realmente corrigir, porque ele pode achar, que pode utilizar 

o internetês em tudo que é lugar. (PC). 

 

Como é expresso no enunciado da questão 17, esta faz menção especificamente aos 

“textos escritos escolares formais”, todavia quando explica a resposta dada ao questionário PE 

discorre sobre “texto escolar”, o que a nosso ver é uma expressão dotada de um sentido mais 

geral do que “textos escritos escolares formais”. Depois, o entrevistado diz: “[...] o texto 

escolar [...] requer uma situação mais/mais formal [...]”. Ora, se de acordo com o docente o 

“texto escolar” representa uma tarefa linguística de cunho “mais formal” e, ademais, sendo o 

internetês uma variante informal, utilizá-lo, nesse caso, seria uma inadequação.  

Para Gagné (2002, p. 213, grifo nosso), a “escolha de um registro, formal ou 

informal, corrente ou rebuscado, depende em última instância do falante, dos objetivos que 

ele persegue e da situação de comunicação ou das atividades de linguagem que ele suscita ou 

que o solicitam”. Portanto, se o aluno é solicitado a produzir um texto marcadamente formal, 

cabe ao docente criar estratégias para que o estudante utilize, consequentemente, um registro 

mais formal, corrigindo-o sempre que necessário. Todavia, parece-nos que o docente marcou 

“concordo às vezes” no item 17 porque ele não se identifica com a palavra “corrigir”, 

conforme ele aponta: “[...] se o professor não abriu essa possibilidade/não deu essa 

possibilidade ao aluno dele usar o internetês, então eu acho que/não sei se essa palavra co/de 

que forma corrigir, mas eu acho que pelo menos conversar e tentar explicar”. 
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Por outro lado, entendendo o internetês como uma variante informal, PC admite: 

“[...] quando o texto for formal o professor deve realmente corrigir, porque ele pode achar, 

que pode utilizar o internetês em tudo que é lugar”. Diferentemente de PE, PC não tem 

reservas quanto ao emprego da palavra “corrigir”, tanto que a emprega espontaneamente. 

Divergências à parte, o fato é que ambos os docentes defendem a importância de 

monitoramento do comportamento verbal (BAGNO, 2007) em um evento comunicativo que 

exige o emprego de um estilo mais rebuscado.  

Destarte, ao final da entrevista os docentes foram questionados sobre como achavam 

que o professor de Língua Portuguesa deveria reagir ao perceber que o aluno empregou o 

internetês na escrita de textos escolares formais. Eles argumentaram o seguinte: 

 

Mostrar pra ele que [...] aquela forma que ele utilizou não deve ser utilizada nos 

textos escritos, né?, formais, tá certo?, porque ele vai sentir essa dificuldade lá na 

frente [...] se ele chegar mais na frente ele não vai conseguir ultrapassar o que ele 

quer, num é?, se ele quer passar em algum curso/num vestibular/que hoje a gente 

não fala mais em vestibular, é no ENEM, ele não vai conseguir passar essa etapa, 

né?, que ele utilize mais essa linguagem justamente na internet. Num é que ele seja 

proibido de utilizar em textos escritos, mas que ele faça de tudo pra não utilizar, né?, 

é o que eu acho. (PA).  

 

No texto formal, nesse caso, a gente tem que trabalhar com cuidado, né?, então tem 

que fazer uma REESCRITA do texto, pedir ao aluno/você faz a correção colocando 

entre parênteses/escrevendo abaixo, pra que ele faça uma reescritura, ou então 

melhor/ele leia o texto, após a leitura uma reescrita (PB). 

 

[...] primeiro observar, fazer o aluno compreender que aquele texto é formal, porque 

se o aluno usou o internetês no texto formal a gente pode pensar que aquele aluno 

ainda não sabe distinguir entre formal e informal, então fazendo com que aquele 

aluno perceba qual é o objetivo daquele texto, quem é o leitor daquele texto?, eu tô 

escrevendo pra quem, pra quê?, pra que ele possa perceber, pra que ele mesmo possa 

identificar que aquela linguagem que foi utilizada ficou inadequada, pela 

circunstância que o texto era exigido, que no caso era formalidade. (PC). 

 

[...] conversar e explicar como deve ser usado, aonde deve ser usado, eu acho que é 

isso, tudo na base é:: informar, conversar. (PD). 

 

[...] eu acho que ele deve explicar ao aluno exatamente isso [...] que o internetês é 

bem-vindo numa situação informal de comunicação, numa conversa com um amigo, 

numa rede social, mas aqui no/na prova por exemplo/ou nessa produção de texto que 

eu pedi eu acho que você deve evitar o internetês, apesar de que o professor/o 

professor e até mesmo outra pessoa que pegasse esse texto ia entender, né?, o que tá 

lá escrito, mas então como a situação é uma situação mais formal, vamos dizer 

assim, então eu acho que:: é:: cabe ao professor conversar com o aluno e explicar, a 

situação. (PE). 

 

De modo geral, os professores concordam com o que teoriza Bortoni-Ricardo (2004, 

p. 14), para quem diante do emprego de uma regra não padrão pelo aluno, o docente tem à sua 

disposição, em termos de uma pedagogia culturalmente sensível, duas estratégias básicas: “a 
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identificação da diferença e a conscientização da diferença”. Essa pedagogia tem como 

objetivo fazer com que o aluno perceba a necessidade de monitoração do seu comportamento 

verbal (BAGNO, 2007). 

O informante PA defende a conscientização do aluno de que “[...] aquela forma que 

ele utilizou não deve ser utilizada nos textos escritos, né?, formais [...]”, uma vez que se o 

estudante não tomar consciência disso ele poderá ser mal sucedido em determinadas tarefas 

linguísticas que lhe solicitem: “[...] porque ele vai sentir essa dificuldade lá na frente [...] se 

ele chegar mais na frente ele não vai conseguir ultrapassar o que ele quer, num é? [...]”. 

PB alude para o fato de que a produção de um texto formal requer um cuidado maior 

por parte do seu produtor, acrescentando, inclusive, que o professor deve propor ao aluno a 

reescrita do texto: “[...] tem que fazer uma REESCRITA do texto [...]”. Conforme o 

entrevistado, antes da reescrita o aluno deve ser solicitado a ler o texto que escreveu, o que, a 

nosso ver, objetiva, provavelmente, fazer com que o discente perceba a incoerência do 

emprego da variedade eletrônica em sua produção. 

Interessante também é o posicionamento de PC, cuja crença é a de que se o aluno 

empregou o internetês em um texto formal, isso demonstra que ele ainda não tem clareza 

quanto à diferença entre uma situação comunicativa informal e uma situação comunicativa 

formal. E como fazer para que o estudante diferencie com êxito tais situações? PC destaca 

alguns pontos importantes: “[...] fazendo com que aquele aluno perceba qual é o objetivo 

daquele texto, quem é o leitor daquele texto?, eu tô escrevendo pra quem, pra quê? [...]”. 

Respondendo esses pontos, segundo PC, o discente poderá ter condições de “[...] identificar 

que aquela linguagem que foi utilizada ficou inadequada, pela circunstância que o texto era 

exigido [...]”. 

PD converge com os demais informantes, sobretudo quando defende que o docente 

deve conversar com o estudante explicando-lhe “[...] como deve ser usado, aonde deve ser 

usado [...]”, aludindo, certamente, para o monitoramento estilístico do comportamento verbal 

(BAGNO, 2007). 

De modo similar a PC, PE defende uma discussão que enfatize os elementos do 

cenário enunciativo como determinantes para o emprego do internetês, principalmente a 

informalidade e o interlocutor: “[...] deve explicar ao aluno exatamente isso [...] que o 

internetês é bem-vindo numa situação informal de comunicação, numa conversa com um 

amigo, numa rede social [...]”. Em contraponto, segundo o docente, o aluno também deve ser 

conscientizado de que em uma prova ou em uma produção textual escolar o uso do internetês 
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deve ser evitado, uma vez que se trata de “[...] uma situação mais formal, vamos dizer assim, 

então eu acho que:: é:: cabe ao professor conversar com o aluno e explicar, a situação”. 

Como vemos, o pensamento de PB coaduna-se com o de Xavier (2014, p. 176) que 

também defende a reescrita ou “retextualização” do internetês. Urge o tratamento adequado 

do internetês em sala de aula, para que se atinja “a aprendizagem da modalidade escrita do 

português padrão”. A escola não pode negligenciar esta aprendizagem, haja vista que o 

domínio da modalidade mencionada confere “prestígio ao falante, aumentando-lhe a 

credibilidade e o poder de persuasão” (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 15). 

Segundo Brasil (1998, p. 77), a refacção da produção textual “permite que o aluno se 

distancie do próprio texto, de maneira a poder atuar sobre ele criticamente”. Nesta 

perspectiva, é deveras pertinente propor tarefas de retextualização. Nelas, o aluno é solicitado 

a reproduzir o mesmo conteúdo que ele escreveu com a forma gráfica do internetês seguindo, 

agora, o padrão da ortografia oficial. Passar do internetês “para a escrita padrão exige 

movimentos sensórios-motores e visuais que poderão conduzir o aprendiz à consciência da 

adequação e, consequentemente, à flexibilidade quanto ao uso dos grafemas alfabéticos” 

(XAVIER, 2014, p. 177). 

No entanto, para que esse exercício seja realmente eficaz, o autor supracitado chama 

atenção à necessidade de nos “despreconceitualizarmos” acerca da variedade eletrônica aqui 

discutida, pois é pouco provável pensar atividades a partir do internetês se o docente defende 

uma concepção elitista sobre o funcionamento linguístico. Faz-se fundamental aceitar a sua 

legitimidade enquanto fato linguageiro. Somente assim, isento de qualquer indisposição 

purista, o professor poderá torná-lo objeto de aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa, 

conforme orienta Xavier (2014). 

Halliday (1974) e Travaglia (2009) apontam que o ensino linguístico produtivo é 

centrado no trabalho com a competência comunicativa do falante e, prioriza, 

consequentemente, a formação de um sujeito capaz de adequar-se linguisticamente aos 

diversos contextos comunicativos da vida em sociedade. Podemos dizer, portanto, que as 

crenças explicitadas pelos sujeitos acerca de como tratar pedagogicamente o uso do internetês 

em um texto formal dialogam com o referido tipo de ensino, haja vista a preocupação dos 

docentes com que o aluno perceba a necessidade de monitorar o seu estilo e de adequá-lo ao 

evento comunicativo.  

Ante o exposto, observamos que a posição valorativa de PB sobre o tratamento do 

internetês mantém uma certa complementaridade em relação às de PA, PC, PD e PE. Estes 
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quatro (04) defenderam uma abordagem de ordem mais discursiva, no sentido de que “a 

identificação da diferença e a conscientização da diferença” teorizada por Bortoni-Ricardo 

(2004, p. 14) acontece através de uma explicação ou de uma conversa com o aluno. PB, em 

contraponto, apesar de não se preocupar com essa pedagogia da diferença proposta em 

Bortoni-Ricardo (2004), acredita em uma abordagem de natureza mais prática, por meio qual 

o estudante é requisitado a engajar-se na reescrita do texto. 

No quadro a seguir, fazemos uma recapitulação das crenças, apontadas no 

questionário, acerca do tratamento do internetês em sala de aula, em ordem decrescente de 

concordância:  

 

QUADRO 06: Recapitulação das crenças sobre o tratamento pedagógico do internetês 

Crença Número total de professores 

que concordaram 

O professor deve corrigir o aluno que utiliza o internetês nos textos 

escritos escolares formais 

5 

Eu me considero preparado (a) para lidar com o internetês em sala de 

aula 

4 

Eu constato que os meus alunos fazem uso do internetês nas produções 

textuais escolares 

3 

O professor de Língua Portuguesa deve corrigir o aluno que utiliza o 

internetês nas interações via internet 

1 

Não é papel do professor de Língua Portuguesa discutir o uso do 

internetês com os seus alunos 

0 

 

Desse modo, podemos perceber que houve unanimidade quanto à necessidade de 

correção do aluno que transpõe o internetês para um texto formal. Daí que se justifica a 

discordância unânime também quanto à crença que negava a responsabilidade docente quanto 

à discussão, em sala de aula, do uso do internetês. 

 

3.2.3 A relação entre as crenças e as experiências dos docentes 

 

Neste tópico, discutiremos as experiências vivenciadas pelos informantes no âmbito 

profissional, escolar ou acadêmico, na tentativa de responder a terceira questão de pesquisa, 

cujo objetivo é refletir sobre os fatores, para além das concepções de linguagem e dos tipos de 

ensino linguístico, que podem estar influenciando na formação das crenças dos professores 

investigados. 

Partimos do pressuposto de que “as crenças são pessoais, contextuais, episódicas e 

têm origem nas nossas experiências, na cultura e no folclore” (BARCELOS, 2001, p. 73) e, 

em consequência, refletem a história de vida e as experiências dos sujeitos. Além disso, elas 
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possuem naturezas diferentes (GARBUIO, 2006). Assim, em conformidade com os 

pesquisadores mencionados no tópico 2.5, “A relação entre crenças e experiências, 

concepções de linguagem e tipos de ensino linguístico”, reiteramos que as “possíveis origens 

das crenças” de professores (GARBUIO, 2006, p. 96) estão associadas a: experiência pessoal 

(RICHARDSON, 1996), influência de treinamentos (RICHARDS & LOCKHART, 1994; 

GARBUIO, 2006), experiência com o que proporciona melhores resultados (GARBUIO, 

2006) e conhecimento transmitido (VIEIRA-ABRAHÃO, 2001). 

Por meio da análise dos dados produzidos na entrevista, percebemos que os docentes 

destacaram algumas experiências que se relacionam com as fontes de crenças supracitadas, 

especialmente influência de treinamentos (RICHARDS & LOCKHART, 1994; GARBUIO, 

2006) e conhecimento transmitido (VIEIRA-ABRAHÃO, 2001). De acordo com Richards e 

Lockhart (1994) e Garbuio (2006), a experiência advinda de treinamentos é um fator 

importante que incide sobre as crenças de docentes. Os informantes PA e PB trouxeram à tona 

esse ponto, conforme exposto abaixo: 

 

[...] às vezes a gente discute isso nos planejamentos didáticos, nos planejamentos, 

né? [...] nessas formações continuadas que muitas vezes a gente tem [...] não vou 

dizer que é um tema central, mas de vez em quando surge algo e a gente discute, 

né?, sobre isso. (PA). 

 

É o que nós fazemos com os nossos alunos, principalmente quando é a/as 

Olimpíadas de Língua Portuguesa, que eles pedem a reescrita da/das produções. 

(PB). 

 

Segundo PA, ele já discutiu o internetês em alguns planejamentos didáticos dos quais 

participou, todavia o docente deixa claro que a variedade eletrônica supracitada surge como 

um tema secundário: “[...] não vou dizer que é um tema central, mas de vez em quando surge 

algo e a gente discute, né?, sobre isso”. Como analisado no tópico anterior, “Crenças de 

docentes de LP sobre o tratamento pedagógico do internetês”, o informante PB defendeu a 

reescrita do texto formal que contenha este dialeto. No trecho mostrado acima, PB evidencia 

em que a sua crença de reescrita textual do internetês está fundamentada: o programa de 

formação de professores “Olimpíadas de Língua Portuguesa”. Quando salienta “É o que nós 

fazemos com os nossos alunos, principalmente quando é a/as Olimpíadas de Língua 

Portuguesa, que eles pedem a reescrita da/das produções”, o entrevistado confirma o 

pensamento de Silva (2006), para quem a atividade vista pelo docente como eficiente no 

processo de ensino-aprendizagem linguística influencia significativamente a sua forma de 

entender como o ensino deve ser realizado. 
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No estudo de Garbuio (2006), a pesquisadora constatou as seguintes fontes das 

crenças do professor que ela investigou: a troca de ideias com outros docentes, a participação 

em congressos acadêmicos, o contato com profissionais que realizam treinamentos para 

docentes e o contato com o manual didático adotado pela instituição escolar. Para Garbuio 

(2006), tais experiências pertencem àquilo denominado por Vieira-Abrahão (2001, p. 153-

154) de conhecimento transmitido, entendido como “aquele adquirido por meio da exposição 

às ações e discursos de outras pessoas e por meio de livros, filmes e outros registros”. Desta 

maneira, ressaltamos que PA, PB, PC, PD e PE trouxeram à tona na entrevista fontes de 

crenças como: livros (manuais didáticos e gramáticas normativas), formação inicial e defesa 

de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).  

PA, PB e PC mencionaram a categoria livros, conforme percebemos nas seguintes 

transcrições: 

 

E às ve/e já vem nos livros, nos próprios livros deles, num é?, a gente já tem mais ou 

menos um ou dois textos falando sobre/sobre isso, né?. Então a importância que se 

tem que hoje a gente fala através de sinais, né?, mas a gente tem que ter cuidado 

também na hora de redigir, né?, é dessa forma que a gente explica. (PA). 

 

[...] quando eu fui no meu primeiro seminário, minha primeira apresentação, no 

primeiro período eu disse que era/nas escolas havia essa essa carência de se trabalhar 

a variação linguística, a própria professora me interrompeu e disse “Com licença! Na 

escola não é pra se ensinar variação linguística. Variação linguística é pra vocês 

saberem, mas não é pra ser ensinada”. E eu fiquei me questionando, quer dizer que 

quando eu for ser um professor de Língua Portuguesa eu não vou poder trabalhar 

com os meus alunos a variação linguística, eu vou ter que me restringir só à 

gramática normativa, só à gramática, só à gramática, só o padrão e desconsiderar os 

demais usos que se faz da língua, que talvez se sobreponham à gramática normativa? 

Então eu já vim pra pra/pra escola com aquele bloqueio que a universidade colocou, 

que não podia se trabalhar, só que quando eu pego/me deparo com os livros de de/de 

Cereja e Coachar/Cochar, sei lá como é o nome dela, eu vejo variação linguística 

nos livros didáticos. Então é uma coisa que se ensina na escola. (PC). 

 

[...] eu exemplifico muito, que eu estou fa/é:: trabalhando com eles a linguagem 

formal, por exemplo, o aluno que fala “tá”, “está”. Na linguagem formal. Não é “tá”. 

“Estou”, não “tô”. Né isso? Então, Pascoale é:: um um literário/um gramático, ele 

fala que até as músicas de Elba, Zé Ramalho/algumas estrofes ele, ele discorda. 

Algumas concordâncias que eles fazem, na música. (PB). 

 

Segundo PA, a discussão do internetês já está presente no livro didático adotado pela 

escola em que atua, conforme expresso no trecho: “[...] tem mais ou menos um ou dois textos 

falando sobre/sobre isso [...]”. No início da fala de PC o informante destacou que no primeiro 

seminário que apresentou na universidade ele socializou que havia, no âmbito escolar, uma 

“[...] carência de se trabalhar a variação linguística [...]”. Na época, o docente titular da 

disciplina rebateu o enunciado de PC e defendeu que “[...] Na escola não é pra se ensinar 
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variação linguística. Variação linguística é pra vocês saberem, mas não é pra ser ensinada 

[...]”. Contudo, o argumento do professor-formador não foi suficiente para que PC duvidasse 

de sua posição valorativa acerca da necessidade de se trabalhar o tema da variação linguística 

na sala de aula. 

De acordo com Soares (2005), as crenças relacionam-se com a prática pedagógica do 

docente à medida que lhe confere segurança para realizar uma dada ação. No caso de PC, sua 

crença sobre a importância de se discutir a variação linguística foi reforçada ainda mais 

quando ele percebeu que o manual didático utilizado discutia o referido tema: “[...] só que 

quando eu pego/me deparo com os livros de de/de Cereja e Coachar/Cochar, sei lá como é o 

nome dela, eu vejo variação linguística nos livros didáticos. Então é uma coisa que se ensina 

na escola”. O docente não discorre especificamente sobre o internetês no excerto analisado, 

mas já que ele entende essa escrita como consequência da variabilidade da língua, conforme 

mostrado no primeiro tópico de análise, podemos supor que o livro didático pode ser visto 

enquanto fonte do sistema de crenças do docente sobre o tratamento pedagógico do internetês. 

Em contrapartida, no trecho mostrado anteriormente, PB descreve a maneira como 

ele trabalha a aprendizagem da linguagem formal. Neste caso, ele corrige a fala do aluno em 

desacordo com o padrão formal: “[...] por exemplo, o aluno que fala “tá”, “está”. Na 

linguagem formal. Não é “tá”. “Estou”, não “tô”. Né isso? [...]”. Posteriormente, PB 

menciona: “[...] Então, Pasquale é:: um um literário/um gramático, ele fala que até as músicas 

de Elba, Zé Ramalho/algumas estrofes ele, ele discorda. Algumas concordâncias que eles 

fazem, na música”. Por conseguinte, é evidente que a prática de ensino de PB recebe 

influência do livro do gramático Pasquale Cipro Neto, conhecido nacionalmente pela 

publicação de obras de cunho normativo acerca da Língua Portuguesa. Vale ressaltar que esse 

olhar prescritivo acerca dos fatos linguísticos preponderante na fonte de crença citada por PB 

também foi verificado no posicionamento assumido pelo docente ante o internetês ao longo da 

pesquisa. 

Para um melhor entendimento da natureza eminentemente prescritivo-normativa das 

crenças defendidas pelo sujeito PB ao longo deste trabalho, é essencial levarmos em conta a 

sua formação inicial e continuada. Consoante expusemos na caracterização dos sujeitos, PB 

concluiu a licenciatura em Letras no ano de 1996 e, ainda por cima, não possui pós-graduação 

no âmbito do ensino de língua, mas somente na área de supervisão escolar. Tendo como ponto 

de partida a formação acadêmica desse informante e, mais especificamente, o ano em que ele 
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licenciou-se é possível tecer uma possível explicação para a sua postura tradicional no que se 

refere ao fenômeno variacional linguageiro aqui discutido. 

De acordo com Zanini (1999), a gênese da crítica ao ensino de gramática, no cenário 

nacional, aconteceu na década de 80, momento em que o modelo de ensino linguístico 

tradicional passou a ser caracterizado como ultrapassado. Bagno (2007) converge com o 

pensamento da autora, sublinhando que embora publicados em 1997, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais revelam o impacto, na política educacional do Brasil, de toda uma 

discussão que já vinha sendo realizada no âmbito universitário brasileiro há no mínimo 20 

anos antes da referida publicação. Para Bagno (2007, p. 28), a publicação dos PCN propôs 

uma renovação da educação escolar brasileira, contemplando todas as disciplinas do currículo 

escolar. Dessarte, esse documento oficial contribuiu para uma mudança significativa na 

concepção do ensino de língua, introduzindo “conceitos até então pouco conhecidos na prática 

docente [...] provenientes de uma disciplina relativamente nova dentro dos estudos da 

linguagem, a Sociolinguística”. 

Entretanto, a concretização dessa (já não tão) inovadora concepção de ensino 

encontrou alguns obstáculos:  

 

(1) resistência das pessoas muito apegadas às concepções antigas e às práticas 

convencionais de ensino, e (2) a falta de formação adequada das professoras para 

lidar com todo um conjunto de teorias e práticas que até então jamais tinham 

aparecido como objetos e objetivos do ensino de português (BAGNO, 2007, p. 28). 

 

Quase 20 anos depois da publicação dos PCN de Língua Portuguesa, ainda é possível 

encontrar o perfil de pessoa mencionado acima pelo sociolinguista, aquela muito apegada às 

concepções antigas de linguagem, como foi o caso de PB, conforme mostramos no primeiro 

tópico da análise. Como explicado, o informante PB licenciou-se em 1996, um ano antes da 

publicação dos PCN, documento oficial que, como vimos, foi pioneiro na aplicação da teoria 

sociolinguista à educação linguística escolar nacional. Olhando para a conjuntura social e 

acadêmica do início dos anos 90, mostrada por Bagno (2007), podemos ponderar que, 

possivelmente, o docente teve pouco contato, na época de sua formação inicial, com a 

discussão acerca da contribuição e da aplicação dos postulados da Sociolinguística no ensino 

de português. Isso pode ter ocasionado a construção de valores pessoais sobre “o que é bom e 

ruim, certo ou errado [...] na educação” (VIEIRA-ABRAHÃO, 2001, p. 154) de cunho 

fortemente tradicional. 
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Por outro lado, o sujeito PA, formado na mesma época, no início da década de 90 

(em 1992), também tendo em sua formação pós-graduações lato sensu que não são específicas 

da área do ensino linguístico, apresentou uma postura mais explicativa (sociolinguista) em 

torno do internetês, se comparado com o entrevistado PB. Este dado remete-nos a Richardson 

(1996), para quem o fator experiência pessoal influi significativamente nas crenças de um 

dado sujeito. Neste caso, não obstante terem concluído a formação inicial em uma mesma 

época e fazerem parte de uma mesma rede municipal de ensino, sem dúvida PA passou por 

experiências particulares e construiu, consequentemente, valores pessoais (VIEIRA-

ABRAHÃO, 2001) diferentes daqueles construídos por PB. 

Ao ser indagado sobre em que se pautava para discutir o internetês em sala de aula, 

PD respondeu o seguinte na entrevista: 

 

Eu me baseio assim pelo, pelo que eu aprendi mesmo assim na/na faculdade, né?, e 

o/o que eu convivo/com aquilo que eu vejo, minhas experiências (PD). 

 

Assim, o docente deixa claro que a discussão realizada em sala de aula sobre o 

dialeto supracitado leva em conta os conhecimentos que ele construiu ao longo de sua 

formação inicial: “[...] pelo que eu aprendi mesmo assim na/na faculdade [...]”. Quando 

destaca ainda “minhas experiências”, PD converge com o posicionamento de Silva (2000), 

Silva (2005) e Barcelos (2006), para quem as crenças são (re)construídas ao longo das 

experiências de vida dos sujeitos professores. Por sua vez, PE discorreu sobre uma outra fonte 

de crença: 

 

[...] na verdade, se eu falar pra você que, a única vez que eu vi é:: não foi um debate, 

foi uma defesa de TCC falando do internetês, então só a partir daquele momento ali 

é que eu comecei a/a pensar sobre o uso do internetês, e mas/jamais, por exemplo, 

não discuti nunca com outro professor, sobre o uso do internetês ou até mesmo com 

qualquer pessoa na rua [...] (PE). 

 

Em conformidade com o relato do docente, o primeiro (e único, até então) contato 

que teve com uma discussão envolvendo o internetês foi durante uma defesa de TCC. PE 

ainda acrescenta: “[...] então só a partir daquele momento ali é que eu comecei a/a pensar 

sobre o uso do internetês [...]”. Desta maneira, o excerto destacado comprova como o debate 

realizado na defesa de TCC aludida foi decisivo para a interpretação valorativa do docente em 

relação ao internetês e ao tratamento pedagógico desta variedade, tanto é que pudemos 

verificar no informante PE, ao longo da pesquisa, crenças sobre o internetês em consonância 

com os postulados sociolinguistas e com o referencial teórico aqui construído. 
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O quadro a seguir resume as experiências discutidas ao longo deste tópico: 

  

QUADRO 07: Resumo das possíveis origens das crenças dos sujeitos investigados 

Docentes Experiências 

PA Planejamentos didáticos; livros didáticos 

PB Olimpíadas de Língua Portuguesa; livro de  

Pascoale Cipro Neto 

PC Livro didático 

PD Formação inicial 

PE Defesa de TCC 

 

Em vista disso, reiteramos as palavras de Barcelos (2001, p. 73), para quem as 

crenças são “pessoais, contextuais, episódicas” e têm como gênese a historicidade humana e 

as experiências vivenciadas. As experiências relatadas pelos docentes ratificam não só 

“possíveis origens” (GARBUIO, 2006) diferenciadas das crenças em torno do dialeto 

eletrônico aqui enfocado, mas principalmente a necessidade da abertura maior, seja na 

academia, seja no ambiente escolar, de um espaço de discussão do internetês, levando em 

conta a contribuição de postulados sociolinguistas. 

Por fim, recapitulamos que, na primeira parte da análise, os docentes investigados 

apresentaram crenças acerca do internetês que seguiram duas perspectivas valorativas 

diferentes. Ora concebiam-no como algo errado, incompleto e ilegível. Ora viam-no como 

pertencente ao processo de variação linguística: uma variedade linguística plenamente 

funcional apropriada aos eventos sociodiscursivos informais da esfera comunicativa 

eletrônica. 

Neste sentido, sabendo que as crenças de docentes podem fazer com que eles hajam 

de determinada maneira (SOARES, 2005), poderíamos indagar: quais seriam as implicações 

dessas valorações distintas para o ensino linguístico, especificamente para a abordagem do 

internetês no dia a dia escolar? 

Seguindo a primeira perspectiva, poderíamos perguntar: o docente que encara a 

escrita supracitada como um “erro” ou como algo negativo não agiria em sala de aula de 

forma a disseminar o preconceito linguístico? De fato, os relatos e as crenças mencionados no 

ponto 3.2.2 da análise não apontaram explicitamente uma abordagem preconceituosa desse 

dialeto, possivelmente porque analisamos somente as falas dos participantes e não 

observamos empiricamente suas práticas. Mas reiteramos as palavras de Soares (2005, p. 46), 
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segundo a qual é através das crenças que “os professores julgam, decidem, enfim, vivem a sua 

prática pedagógica”. 

Mais próximos da segunda perspectiva valorativa, os participantes defenderam uma 

abordagem acerca do internetês que leva em conta o desenvolvimento da competência 

comunicativa do aluno (BRASIL, 1998) através de discussões e atividades voltadas para a 

necessidade de monitoramento do comportamento verbal nos inúmeros eventos 

sociocomunicativos. Na terceira e última parte da análise discutimos algumas experiências de 

vida dos docentes investigados. A partir disso, pudemos entender melhor as posições 

valorativas dos sujeitos, uma vez que analisar as crenças de professores implica vê-los em sua 

historicidade. 
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este trabalho, objetivamos descrever, analisar e discutir as crenças de docentes 

de Língua Portuguesa acerca do internetês, o que nos permitiu confrontar a 

opinião docente sobre o uso desta variedade em esferas comunicativas eletrônica e escolar, 

bem como sobre o seu tratamento pedagógico em sala de aula. O primeiro objetivo de 

pesquisa buscava entender as crenças dos sujeitos investigados acerca do internetês. A análise 

realizada mostrou que os docentes encaram-no enquanto um fenômeno advindo do uso da 

internet e de suas diferentes ferramentas de comunicação. Muitos destacaram, por exemplo, o 

Facebook e o WhatsApp como ambientes propícios ao uso dessa variedade.  
Entretanto, apesar de todos terem concordado com a crença segundo a qual o 

internetês reflete o processo de variação, isso não foi suficiente para que alguns, 

especialmente PB, deixassem de olhá-lo negativamente e, até mesmo, de estigmatizar o uso 

de tal variedade na internet. Além disso, verificamos uma divergência quanto às crenças em 

relação à variedade escrita aqui abordada. Fato que pôde ser melhor compreendido quando 

trouxemos à tona o diálogo que as argumentações dos entrevistados mantinha com as 

diferentes concepções de linguagem. 

A concepção de linguagem como expressão do pensamento fundamentou, 

principalmente, as crenças que submeteram o internetês à égide da Gramática Tradicional, 

entendendo-o por meio do paradigma prescritivista do “certo x errado” e, inclusive, como 

algo incompleto. Por apresentar uma estrutura maleável permeada por algumas características 

diferentes daquelas encontradas na escrita padrão, transgredindo, assim, os ditames da 

ortografia oficial, o internetês foi alvo de críticas veiculadas em algumas crenças. PA e PB, 

por exemplo, defenderam que ele estaria abolindo a gramática normativa. Mas, como 

discutimos, o fato de o ser humano fazer uso em determinados contextos de uma escrita que 

foge ao padrão de elevado prestígio social não significa, necessariamente, que a gramática 

normativa esteja sendo abolida. Afinal, não é de hoje que o homem emprega alternativas mais 

simples e rápidas para se comunicar sem, contudo, esquecer a norma ortográfica 

convencionada (RIBEIRO, 2006). 

Em contrapartida, a concepção de linguagem como instrumento de comunicação 

subsidiou as crenças que pontuaram alguns problemas de comunicação envolvendo a 

decodificação do internetês. Foi o caso da crença segundo a qual existe um prejuízo na leitura 
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de textos contendo a referida variedade eletrônica. Se por um lado, essa crença possui 

sustentação na realidade, por outro, é importante ter cuidado, como o teve PA, para não 

aplicá-la de modo generalizante. É bem verdade que podem existir, e existem, pessoas que 

não dominam o funcionamento do internetês e, consequentemente, sentem dificuldade para 

entendê-lo. Porém, não podemos esquecer das pessoas que o utilizam com destreza 

diariamente, entendendo e fazendo-se entender, estabelecendo, enfim, comunicação. 

Por outro lado, a linguagem tomada como forma ou processo de interação fez-se 

presente nas crenças que concebiam o internetês enquanto uma variedade linguística 

plenamente funcional e adequada a contextos específicos, oriunda de uma ação 

finalisticamente orientada na e pela linguagem. Nessa perspectiva, notamos que uma parte dos 

docentes defenderam-no como consequência do processo de variabilidade linguística nas 

interações informais ocorridas na esfera comunicativa eletrônica. 

A divergência de opinião sobre o surgimento do internetês também apontou 

resultados relevantes. Ao tomar por base o recurso da abreviação latente nesse dialeto, PA 

destacou que a sua emergência está relacionada com a necessidade de reprodução da 

velocidade e da brevidade marcante na comunicação humana (GRICE apud WILSON, 2013). 

Por sua vez, PB explica este ponto, de forma generalizante, discorrendo como se o único 

recurso disponível no internetês fosse a abreviação. Daí que o docente associa o seu 

surgimento à preguiça de escrever. Todavia, discutimos que essa variedade eletrônica conta 

também com outros recursos expressivos, como os emoticons, os smileys, a substituição de 

letras e acentos, o alongamento vocálico (GONZALEZ, 2007; MOURA & PEREIRA, 2011; 

XAVIER, 2014). 

Em alguns casos, notamos outro dado relevante: apesar de acreditarem em uma 

mesma crença, os professores defenderam-na focalizando aspectos de concepções de 

linguagem distintas. Isso aconteceu com as crenças seis (06) e sete (07) do questionário: “O 

internetês atrapalha o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa”, por meio da qual foram 

retomados elementos das três concepções supracitadas; “O internetês reflete o processo de 

variação linguística”, em que se sobressaiu a linguagem como processo de interação e como 

instrumento de comunicação. 

No que se refere ao nosso primeiro objetivo, verificamos, portanto, uma equivalência 

em torno das crenças pautadas no entendimento da linguagem como instrumento de 

comunicação e como forma ou processo de interação, pois cada uma foi verificada seis (06) 
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vezes ao longo do primeiro tópico de análise. Prontamente, a compreensão da linguagem 

como expressão do pensamento foi observada duas (02) vezes.  

De modo geral, podemos inferir que a maior parte das crenças dos docentes 

discutidas na primeira parte da análise evidenciou o peso da tendência normativa e de uma 

visão negativa em relação ao internetês. Mesmo quando era retomada a linguagem como 

instrumento de comunicação o objetivo era deixar claro que a decodificação e, 

consequentemente, a comunicação através do dialeto supracitado não era estabelecida pelo 

fato de ele não seguir o modelo da ortografia oficial. 

Partindo do princípio de que as crenças têm uma função relevante na concretização 

do exercício docente, o nosso segundo objetivo específico foi compreender as crenças dos 

sujeitos investigados sobre como tratar o internetês na sala de aula.  

Endossando os resultados de algumas pesquisas (RIBAS et al, 2007; BISOGNIN, 

2009; ALVES & OLIVEIRA, 2010), pudemos verificar que os docentes confirmaram, direta e 

indiretamente, já terem detectado a transposição do internetês para o texto escolar. Até mesmo 

aqueles que não haviam concordado na primeira etapa de coleta de dados com esse ponto 

deram margem à interpretação de que a inadequação de uso da referida variedade acontece na 

produção textual escolar. Foi o que notamos na fala de PC, por exemplo, o qual destacou que 

isso ocorre “raras vezes”, convergindo, assim, com o estudo de Bisognin (2009), para quem a 

influência do estilo on-line informal na escrita off-line formal da escola ainda é pequena. 

Como mostrado, os docentes foram unânimes em discordar da ideia de que não é 

papel do professor de Língua Portuguesa discutir o uso do internetês com os alunos. Este 

dado, num primeiro momento, pareceu ser algo positivo, contudo, a análise da materialidade 

textual das falas dos participantes pôs em evidência posturas próprias do ensino linguístico 

prescritivo. Embora PA tenha salientado a necessidade de se discutir em sala os novos 

fenômenos emergentes no âmbito da língua, ele ainda perpetuou a tradicional pedagogia 

normativa do ensino linguístico, sobretudo no momento em que defendeu uma discussão 

marcada pela noção de “erro”. 

Bem mais normativa e um tanto quanto preconceituosa foi a postura assumida por 

PB, a qual pôde ser notada durante a discussão dos dados, especialmente quando ele reiterou 

que a internet acaba “desfazendo” o que ele faz/ensina na escola. Pareceu-nos, assim, que o 

docente defendeu uma visão de língua pronta e acabada, na qual não se é permitida a 

variação, que por não seguir os ditames do compêndio gramatical normativo deve ser evitada 

ou combatida, conforme ele relatou que realiza em sala de aula. 
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No entanto, PC, PD e PE demonstraram, ao longo da pesquisa, uma visão mais 

sociolinguista em torno do internetês, principalmente por terem defendido uma abordagem 

centrada no desenvolvimento da competência comunicativa do aluno, de acordo com o que 

orienta Brasil (1998) para o ensino linguístico. Neste sentido, os docentes supramencionados 

defenderam uma intervenção pedagógica interessada em fazer com que o estudante perceba a 

necessidade de monitoração estilística conforme o grau de (in)formalidade do evento 

sociodiscursivo de que participa, seja na escola ou no ambiente internáutico.  

Como pudemos notar, ao serem perguntados diretamente, ao final da entrevista, 

sobre como o docente deveria reagir num momento de uso inadequado do internetês pelo 

aluno, eles apontaram as seguintes ações interventivas: conscientizar o aluno de que o 

internetês não deve ser utilizado em textos escritos formais (PA); solicitar ao aluno a leitura 

do texto escrito e, em seguida, propor a sua reescrita (PB); auxiliar o aluno a entender a 

diferença entre uma situação comunicativa formal e informal (PC); explicar ao aluno onde o 

internetês deve ser utilizado (PD); e explicar que o uso do internetês depende da situação 

comunicativa (PE).  

O conjunto de atividades propostas são por demais válidas para as estratégias de 

identificação e de conscientização da diferença (BORTONI-RICARDO, 2004) e, 

concomitantemente, para o tratamento, a nosso ver, adequado do internetês, uma vez que 

apresentam entre si uma complementaridade. Salientamos, inclusive, que as ações pensadas 

por PA, PC, PD e PE seriam mais apropriadas para serem realizadas num primeiro momento, 

pois oferecem uma intervenção de natureza discursiva. Após a discussão destes pontos, 

aconteceria a atividade mencionada por PB, claro, dentro de uma pedagogia culturalmente 

sensível (BORTONI-RICARDO, 2004). Desta maneira, o docente estaria contribuindo para 

que o discente percebesse a importância do monitoramento do comportamento verbal, para 

uma plena participação social, numa comunidade linguística formada por tantas e 

diferenciadas esferas comunicativas como é a nossa.  

Perante o exposto, podemos inferir que a visão dos professores investigados sobre o 

internetês, expressa por meio das crenças discutidas e analisadas, segue, em geral, dois 

caminhos distintos de se entender os fenômenos linguageiros. Um orientado pelo ponto de 

vista prescritivo e normativo que tem como grande expoente a Gramática Tradicional, o qual 

marginaliza a variabilidade da língua ao estabelecer um dado padrão normativo como aquele 

digno de ser prestigiado e aceito socialmente como o “correto”. O outro caminho converge 

com a linha de raciocínio da Linguística, no sentido da descrição e explicação dos fatos 
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linguísticos sem avaliá-los prescritiva e negativamente em relação a um dado padrão de 

comportamento linguístico. 

Seguindo o primeiro caminho, vimos crenças que classificaram o internetês como 

uma variedade “errada” e “incompleta”, a qual é de difícil leitura por não ser igual ou por 

“transgredir” a norma padrão.  Podemos denominá-las, portanto, de crenças descritivo-

normativas, já que descreveram-no em comparação à norma linguística cristalizada na 

Gramática Tradicional. Em contraste, percorrendo o segundo caminho supracitado, 

verificamos crenças que visavam à descrição e explicação do internetês levando em conta a 

sua funcionalidade, pertinência e adequação a determinadas práticas sociodiscursivas 

informais da esfera virtual de comunicação. A estas, podemos chamar de crenças descritivo-

explicativas. 

Por seu turno, os resultados obtidos a partir do terceiro objetivo específico auxiliaram 

a entender o porquê de os professores terem apresentado crenças de caráter ora descritivo-

normativo, ora descritivo-explicativo, uma vez que pretendemos, neste objetivo, refletir sobre 

as experiências que poderiam estar influenciando na formação das crenças dos sujeitos 

investigados. Assim, verificou-se, mediante o relato docente, algumas experiências 

vivenciadas pelos sujeitos as quais mantinham uma provável relação com as crenças 

discutidas: planejamentos didáticos e livros didáticos (PA); Olimpíadas de Língua Portuguesa 

e livro de Pascoale Cipro Neto (PB); livro didático (PC); formação inicial (PD); e defesa de 

TCC (PE). Destarte, coligimos a necessidade de uma abertura maior, seja na academia, seja 

no ambiente escolar, no que diz respeito à discussão do internetês, pois os participantes 

deixaram bem claro uma ausência total ou um parco debate sobre o internetês nos livros e 

planejamentos didáticos e na própria formação inicial que tiveram. 

Seriam igualmente pertinentes estudos que dessem continuidade à discussão iniciada 

nesta dissertação. Poderia ser realizada uma pesquisa em que se fizesse uma abordagem 

contextual (BARCELOS, 2006) das crenças de docentes sobre o internetês, desenvolvendo-se 

estratégias metodológicas para a observação da prática desses sujeitos frente ao dialeto escrito 

mencionado, para que se pudesse efetuar o exame entre o que os professores dizem e o que 

fazem, de fato, na sala de aula. Uma pesquisa assim esquematizada possibilitaria, 

seguramente, a verificação de convergências e divergências entre o saber científico 

sistematizado na academia e a prática real do ensino de língua materna.  

Uma outra alternativa seria agregar aos dados da pesquisa os manuais didáticos 

adotados nos contextos investigados, já que na nossa investigação PA e PC pontuaram que os 
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livros didáticos por eles utilizados discutem o internetês. E, ainda, as produções textuais de 

estudantes poderiam muito bem fazerem parte do corpus de uma pesquisa sobre crenças de 

professores em torno da variedade aqui debatida. Neste caso, a finalidade seria, por exemplo: 

discutir empiricamente se a inadequação de uso confirmada pelos docentes acontece nos 

textos escolares formais; e, ainda, analisar os principais recursos do internetês que aparecem 

na materialidade textual discente, se é a abreviação, o alongamento vocálico, a substituição de 

letras e acentos, os emoticons, etc. 

Por fim, esperamos que esta pesquisa tenha atingido o seu papel de analisar as 

crenças de docentes sobre o internetês e sobre o seu tratamento pedagógico em sala de aula. 

Esperamos também que os resultados alcançados inquietem os professores da área e 

subsidiem a sua formação docente, afinal, é de extrema importância que o responsável pelo 

ensino de língua materna reconheça a heterogeneidade linguística e esteja atento e preparado 

para discutir em sala de aula as diferentes formas de se estabelecer comunicação na 

contemporaneidade. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UERN 

Campus Avançado Profª. Maria Elisa de A. Maia – CAMEAM 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPEG 

Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL 

Curso de Mestrado Acadêmico em Letras 

 

 

QUESTIONÁRIO: PARTE I 

 

 

NOME:_________________________________________________  DATA:____________ 

 

IDADE:____________________________________________________________________ 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA (GRADUAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO, INSTITUIÇÃO, 

ANO): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

HÁ QUANTO TEMPO EXERCE A FUNÇÃO DE PROFESSOR(A) DE LÍNGUA 

PORTUGUESA:_____________________________________________________________ 

 

ESCOLA(S) EM QUE LECIONA: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

CIDADE:___________________________________________________________________ 

 

SÉRIES EM QUE LECIONA: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UERN 

Campus Avançado Profª. Maria Elisa de A. Maia – CAMEAM 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPEG 

Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL 

Curso de Mestrado Acadêmico em Letras 

 

QUESTIONÁRIO: PARTE II 

 

 

Circule abaixo a opção que corresponde à sua realidade: 

 

1 discordo totalmente 

2 discordo às vezes 

3 não tenho opinião formada a respeito do assunto 

4 concordo às vezes 

5 concordo plenamente 

 

1 A leitura de textos com o internetês não fica clara 1    2    3    4    5  

2 O internetês está abolindo a gramática normativa 1    2    3    4    5 

3 É mais fácil utilizar uma linguagem mais formal do que 

utilizar o internetês 

1    2    3    4    5 

4 O internetês constitui um vício de linguagem a ser evitado  1    2    3    4    5 

5 O internetês é prejudicial à Língua Portuguesa 1    2    3    4    5 

6 O internetês atrapalha o ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa 

1    2    3    4    5 

7 O internetês reflete o processo de variação linguística 1    2    3    4    5 

8 O internetês não deve ser utilizado na comunicação via 

internet 

1    2    3    4    5 

9 A comunicação via internet permite o uso do internetês 1    2    3    4    5 

10 O internetês não atende aos propósitos comunicativos das 

interações via internet 

1    2    3    4    5 

11 Eu utilizo o internetês quando me comunico via internet 1    2    3    4    5 

12 Eu permito que os meus alunos utilizem o internetês nas 

produções textuais escolares 

1    2    3    4    5 

13 Eu constato que os meus alunos fazem uso do internetês 

nas produções textuais escolares 

1    2    3    4    5 

14 Não é papel do professor de Língua Portuguesa discutir o 

uso do internetês com os seus alunos 

1    2    3    4    5 

15 Eu me considero preparado (a) para lidar com o 

internetês em sala de aula 

1    2    3    4    5 

16 O professor de Língua Portuguesa deve corrigir o aluno 

que utiliza o internetês nas interações via internet 

1    2    3    4    5 

17 O professor deve corrigir o aluno que utiliza o internetês 

nos textos escritos escolares formais 

1    2    3    4    5 
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APÊNDICE B – ALGUMAS PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

 

 

a. Na sua opinião, o que é ensinar Língua Portuguesa? 

b. Para você, o que é internetês? 

c. Você discute com os seus alunos o uso do internetês? Se sim, em que momentos? 

Como você aborda? 

d. Como você acha que o professor de Língua Portuguesa deve reagir quando perceber 

que o aluno empregou o internetês na escrita de textos escolares formais? 

e. Em que você se pauta para discutir o internetês com os seus alunos (formação 

acadêmica, experiência profissional, manual didático, formação continuada)? 

f. Você considera importante discutir/trabalhar o tema da variação linguística nas aulas 

de Língua Portuguesa? 

g. A variação linguística é um tema presente em suas aulas? Se sim, de que forma? 
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APÊNDICE C – FOLHA COM EXEMPLOS DE INTERNETÊS UTILIZADA NA 

ENTREVISTA 

 

 

 q, vc, aki, mto,  

 issu, amu, axo,  

 nois, naum  

(GONZALEZ, 2007). 

 

 

 “.... É HOJEEE .... só de pensar fico gelada ....”  

 

 “( _)> ( _)>...........tim-tim....”  

(MOURA; PEREIRA, 2011) 

 

 

 soh, eh, jah, dah, ateh.  

 

 reuniaum, entaum.  

 

 blz, pq, mt, p/ , qdo, qm, qnd, qt, qts, c, c/ , findi, hj, msg. 

 

 :-)  

=] 

:-D 

:-( 

:-* 

^. .^ 

(OTHERO, 2002) 
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APÊNDICE D – TERMO DE COMPROMISSO E DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO E DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

professor(a) responsável pela disciplina de Língua Portuguesa, na instituição de ensino 

___________________________________________________________________________, 

comprometo-me a participar da pesquisa de Mestrado de LUAN TALLES DE ARAÚJO 

BRITO, aluno do Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL, do Campus Avançado 

“Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia – CAMEAM, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. Concordo também em participar das demais etapas de coleta de dados 

(observação de aulas e entrevista) e concedo a este pesquisador o direito de utilizar os dados 

coletados para fins acadêmicos. 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELO SUJEITO PA 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELO SUJEITO PB 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELO SUJEITO PC 
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APÊNDICE H – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELO SUJEITO PD 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELO SUJEITO PE 

 

 

 



161 

 

 

APÊNDICE J – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O SUJEITO PA 

 

P: Na sua opinião, o que é ensinar Língua Portuguesa? 

PA: Bom, pra pra pra um professor ensinar Língua Portuguesa é ensinar a língua PADRÃO, 

né no caso?, mostrando claro que/as várias variações linguísticas que nós temos, né?, no dia a 

dia, principalmente com essa linguagem que nós estamos vendo entre os jovens, né? 

 

P: Para você, o que é internetês? 

PA: É um novo tipo de linguagem utilizado principalmente nas redes sociais. 

 

P: Quando se fala de internetês ou uso de internetês que perfil de falante ou de usuário 

vem à sua mente? 

PA: Primeiro de jovens, né?, principalmente de jovens, não que/que as pessoas/os adultos ou 

os mais velhos não possam usar mas/primeira visão que eu tenho é de jovem, né?, se 

comunicando. 

  

P: Na sua opinião, a realidade ou o contexto das pessoas que usam a língua tem alguma 

influência na maneira como elas escrevem? 

PA: Alguns sim, né?, que a gente vê sempre, né?, quando eles utilizam essa/esse tipo de de de 

linguagem, não é?, a gente observa, né, no dia a dia, principalmente com alunos, que eles 

escrevem MUITOS, né, escrevem bastante errado, né?, fora do padrão, a gente observa isso, 

mas também não vou dizer a você que quem utiliza o internetês, né?, sejam pessoas não 

esclarecidas da língua, não é isso que eu quero dizer, né? 

 

P: Você acha que uma pessoa que utiliza o internetês tem menos capacidade de se 

expressar do que aquela sujeito que faz uso a linguagem formal? 

PA: Não, que/assim, a pessoa que usa a linguagem padrão ela também utiliza da 

linguagem/do internetês, né?, a gente sabe disso, né?, quando a gente vê a comunicação entre 

os jovens, né?, isso não quer dizer que ele não saiba falar a língua padrão, num é?, mas ele 

utiliza que é uma forma de DIMINUIR vamos dizer assim, né?, a linguagem, diminuir as 

palavras em si, né?, na hora da comunicação. 

 

P: Você acha que a língua é pronta e acabada, não suscetível de variar? 

PA: NÃO, de maneira nenhuma, a língua não é/de maneira nenhuma, todos os dias a gente vê, 

né?, novas palavras surgindo, né?, o neologismo que é uma riqueza imensa que nós temos na 

língua, de maneira nenhuma/não/não é uma língua parada, né? 

 

P: Por que o internetês surgiu, foi mero acidente ou existe algum motivo em especial, na 

sua opinião? 

PA: Eu acho/eu acho assim, Luan, que começou a surgir pela vontade, né?, de se falar 

bastante mas com menor número de palavras, num é?. Eu acho que tenha sido isso, né?, num 

sei, porque você sabe que quando a gente tá se comunicando, né, a:: vontade que tem é da 

gente ser bem rápido, num é?, e eu acho que surgiu por isso, mais ou menos por isso aí.  

 

P: Em relação ao item 1 do questionário, “A leitura de textos com o internetês não fica 

clara”. 

PA: Certo, eu botei “concordo às vezes”, né?, por exemplo pra mim, se você se comunicar 

comigo/começar a se comunicar comigo através do internetês e usar algumas, né, 

desses/alguns desses símbolos aqui eu não vou entender, por quê? Porque eu não tenho 
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costume, num é?, mas se você falar com por exemplo a minha filha, o meu filho, eles vão 

entender claramente, né?, é por isso que eu digo que às vezes PRA MIM, né?, um/um aluno se 

comunicar comigo dessa forma vai se tornar di/mais difícil pra mim, né?, dessa forma, por 

isso que eu coloquei “às vezes”. 

 

P: O item 2, “O internetês está abolindo a gramática normativa”.  

PA: Eu acho. Né?, eu botei aqui “concordo plenamente”, eu acho que, está abolindo, como eu 

disse a você na outra vez que você fez a entrevista, eu disse a você que muitos alunos já 

tentaram fazer pro/produções de texto, né?, usando essa linguagem, e se torna/não é nem/eu 

não posso aceitar, eu que sou professor de Língua Portuguesa eu não posso aceitar, porque ele 

chega pra fazer um/uma produção de texto lá no ENEM eles não vão aceitar, né?, com certeza 

eles vão cortar na hora, né?, mesmo que a a/o texto esteja/esteja assim coeso, com bastante 

coerência, mas eles não vão aceitar, num é?. 

 

P: O item 3, “É mais fácil utilizar uma linguagem mais formal do que utilizar o 

internetês”. O que você acha? 

PA: Assim, pra mim, pra que eu me comunique eu acho melhor/eu sempre utilizo ela no/é 

é/bem normal, certo?, mas pra os jovens já se torna mais difícil, num é?, eu acho assim. 

P: O uso da linguagem formal é mais difícil para os jovens? 

PA: É. Pra alguns, né? É. A formal, a formal eu acho mais fácil de utilizá-la, do que você 

utilizar essa linguagem internetês, eu acho. Agora pra eles não, né?, é muito mais fácil pra 

eles internetês, né? 

 

P: O item 4, “O internetês constitui um vício de linguagem a ser evitado”. 

PA: Às vezes, mas não tanto, né?, porque é/é uma nova forma de comunicação e toda forma 

de comunicação é válida, num é?, toda forma de comunicação. 

 

P: O item 5, “O internetês é prejudicial à Língua Portuguesa”. 

PA: Às vezes, né?, às vezes nesse sentido que eu acabei de dizer a você, né?, o aluno se 

acostuma tanto a falar, né?, através desse/dessa linguagem que muitas vezes ele tende a levar 

pra própria vida estudantil, num é, essa linguagem. Não que ela não possa ser utilizada, é 

claro que pode, né?, mas a gente tem que saber/eu acho que essa linguagem internetês ela 

deve ser usada mais nas redes sociais, né?, do que mesmo na escrita. Já imaginou alguém 

falando com você “vc”, “tb” (risos), tem até uma propaganda da Tim, você já viu? 

P: Não, vi não. 

PA: Ah, é bem interessante, num sistema lá, ele falando no telefone. 

P: Ah, eu já vi. 

PA: Né?, “vc”, “tb”. É, vai aparecendo, né?, a linguagem. Achei bem interessante. 

P: É sim. 

 

P: Uma pergunta. O internetês compromete o funcionamento da Língua Portuguesa? 

PA: Nesse/nesse/eu sempre volto no que eu estou dizendo a você, nesse sentido sim, mas na 

forma de comunicar-se com outra pessoa não, né?, como eu disse a você, é válido todo tipo 

DE comunicação, né?, seja ela qual for, a gente sabe disso, num é? 

 

P: Você discute com os seus alunos o uso do internetês? Se sim, em que momentos? 

Como você aborda? 

PA: Certo. Eu utilizo assim, por exemplo, quando/lá a gente usa/aqui a gente usa aquele 

UCA, num é?, então a gente trabalha muito com/é é com pesquisas e eu sempre procuro dizer 

pra eles “Olhe, vocês tenham cuidado quando vocês forem redigir, né?, na hora de redigir 
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você não pode utilizar essa linguagem/internetês”. E às ve/e já vem nos livros, nos próprios 

livros deles, num é?, a gente já tem mais ou menos um ou dois textos falando sobre/sobre 

isso, né?. Então a importância que se tem que hoje a gente fala através de sinais, né?, mas a 

gente tem que ter cuidado também na hora de redigir, né?, é dessa forma que a gente explica. 

 

P: O item 6 do questionário, “O internetês atrapalha o ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa. 

PA: Eu botei aqui “completamente”, né?, “concordo plenamente”. É, ne/nesse caso aí, nesse 

caso aí de aprender a a escrever corretamente, a falar corretamente, muitas vezes atrapalha, 

né?, mas em outras não, não chega a atrapalhar tanto, né?. 

 

P: Uma outra pergunta. Você considera importante discutir, trabalhar o tema da 

variação linguística nas aulas de Língua Portuguesa? 

PA: Com certeza, num é?, a gente tem que mostrar as várias formas que estão surgindo, né?, 

pra essa nova forma de comunicação, né?, porque se/se nós/E nós que somos professores, né?, 

estamos acostumados/não estamos tão acostumados a isso, então é dessa forma que a gente 

tem que/que levar, né?, quer dizer, a gente tá vivendo um novo momento, né?, de 

comunicação, um novo momento de de variações linguísticas, então a gente tem que que ir de 

acordo com isso mas sempre mostrando, né?, o lado bom e o lado ruim da coisa, você sabe 

que tem os dois lados, né?, da moeda. 

 

P: A variação linguística é um tema presente em suas aulas? Se sim, de que forma? 

PA: É como eu disse a você, eu tô dando lá no sétimo ano, né?, é o sétimo ou/é o sexto, 

variações linguísticas, né?, e interessante que quando a gente vai falar eles sempre ficam é:: 

boquiabertos, assim vamos dizer, quando a gente fala das várias formas de se comunicar, né?, 

é:: em tal canto se fala isso, que aqui é dessa forma, então eles começam a achar interessante, 

quer dizer, é uma coisa nova, pra eles, né?, e dessa forma a gente vai descobrindo, né?, o/o 

quanto o aluno tem sede, né, de aprender, né?, de aprender essas formas, essas várias formas 

de se comunicar, que nós temos. Né?, essas várias variações linguísticas, vamos dizer assim. 

  

P: O item 7, “O internetês reflete o processo de variação linguística”. O que você acha? 

Qual a relação que você vê entre internetês e variação linguística? Existe alguma 

relação? 

PA: Eu/eu acho que existe, né?, Luan. Da forma quando você começa a se comunicar de uma 

maneira diferente, né?, quer dizer, é normal pra todos, por exemplo, “vc” se usa, se utiliza no 

mundo todo, né?, então é uma forma de você se comunicar, é uma variação linguística, quer 

dizer, está ocorrendo o quê?, uma transformação, né?, na língua?, se a língua não é parada, se 

ela é vivida a cada dia, se surgem novas palavras, então isso é/é uma maneira de/de 

influenciar vamos dizer assim a Língua Portuguesa, num é?, da mesma forma que existem 

palavras que nós não utilizamos mais hoje em dia da Língua Portuguesa, né?. Então é como se 

surgissem novas palavras pra pra compor esse novo cenário, né?, a gente imagina assim, dessa 

forma. 

P: O item 8, “O internetês não deve ser utilizado na comunicação via internet”. O que 

você acha? 

PA: Aí eu botei aqui no 2, mas eu eu/”não deve ser utilizado”? 

P: É, “não deve ser utilizado na comunicação via internet”. 

PA: Eu acho que não/deve é que deve ser, num é?, é o ma/eu digo assim que ele é mais usado 

justamente na comunicação, né?, na comunicação/na mídia vamos dizer assim, na/nas redes 

sociais, ele é utilizado mais nesse sentido, né?. Se os alunos LEVAM pra escola isso essa/na 

produção de texto é porque eles já estão tão acostumados, né, que levam pra pra/pra produção 
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de texto, mas elas são utilizadas justamente na internet, num é?, eu botei aqui o 2, mas 

certamente eu não entendi a pergunta na hora. 

P: No caso você marcaria o 1, “discordo totalmente”? 

PA: É. Estou concordando que é na internet. 

P: Que pode utilizar? 

PA: Exatamente, é isso. 

P: Seria o 1 no caso, “discordo totalmente”. 

PA: É.  

 

P: O item 9, “A comunicação via internet permite o uso do internetês”. O que você 

acha? 

PA: Use só o internetês? 

P: Não, não só o internetês, o internetês TAMBÉM. 

PA: É o que eu tô dizendo a você, SOMENTE aonde? Somente na/nas redes sociais, é o quê? 

São/é o Facebook, né?, quando você utiliza, o Whats App, né?, nisso aí, agora você vai passar 

um e-mail pra um professor seu, você vai utilizar? Não, você não vai utilizar, eu acredito que 

não, vai? (risos). Você vai utilizar? Eu acredito que não (risos). Eu não utilizaria não, né?, se 

eu fosse passar pra um professor ou um diretor, eu jamais usaria, né?, não sei. 

P: Por que não, no caso? 

PA: Porque não/eu acho que deve ter a forma é é/deve ter a linguagem padrão quando você 

passa a utilizar com outras pessoas, né?, por exemplo, com jovem não, você usa a 

linguagem/essa linguagem, eu acho, agora pra você utilizar com outro tipo, outro grupo, por 

exemplo, um diretor, num é?, é:: um professor, então eu acho que você deve ser mais formal. 

Eu acho, eu não sei se eu tô certa.  

P: Assim, eu não vou dizer o que eu acho agora porque se eu fizer isso a minha opinião 

poderá influenciar a sua, mas não se preocupe. Eu entendi. No caso assim, na sua 

opinião existem algumas situações que restringem também o uso do internetês? 

PA: Exatamente, restringem o uso do internetês. É isso que eu quero dizer. 

 

P: O item 10, “O internetês não atende aos propósitos comunicativos das interações via 

internet”. 

PA: Discordo, né?, com certeza, claro que ela/aqui você tá dizendo assim a mim “o internetês 

não atende aos propósitos comuni/não atendem”, ah é porque tem um não aqui, né? 

P: É. Não atende. Você acha que não atende? 

PA: Eu acho que ele ATENDE, ele ATENDE, não?, é:: e eu botei número 1, viu.  

P: “Discordo totalmente”, é isso no caso, você tá discordando dessa afirmação, você acha 

que atende. 

PA: Sim, ah é. Pronto, então tá certo. É, eu acho que atende, eu acho que atende, aí aqui tá 

certo então. 

P: Tá. E por que você acha que atende? 

PA: Que atende? 

P: Aos propósitos comunicativos da internet. 

PA: Da internet? Porque é uma linguagem nova utilizada, né?,  PRINCIPALMENTE pra 

quem utiliza, né, essas/esses, como é que eu quero dizer? 

P: As redes sociais? 

PA: É, exatamente. As redes sociais. Você/é muito difícil você ver uma pessoa colocar 

“você”, “também”, né?, é muito difícil, às vezes/quando eu comecei a utilizar o Whats App, 

né?, eu u/fazia desse/menino, meu texto ficava DESSE TAMANHO (risos), aí eu tive que/eu 

tive que me/me adequar àquela/àquela nova situação, mas é muito difícil. E a gente tem que ir 

de acordo com o barco, né?. 
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P: O item 11, que é bem pessoal, “Eu utilizo o internetês quando me comunico via 

internet”. 

PA: “Quando me comunico via internet”. É, eu utilizo. Eu botei o 2 aqui, viu, eu que foi/eu 

não entendi direito a pergunta. 

P: Aí, no caso, seria “concordo às vezes” ou “concordo plenamente”? 

PA: Concordo plenamente, você pode utilizar, em internet, né?. Aí voltando/o que eu disse a 

você, dependendo da situação. Tá certo?, lembre-se que eu disse, dependendo da situação. 

 

P:  O item 12, “Eu permito que os meus alunos utilizem o internetês nas produções 

textuais escolares”. 

PA: Não, permito não.  

P: Por que não? 

PA: Porque eu acho/eu acho que você deve utilizar a linguagem formal/a linguagem padrão 

na produção de texto, porque se ele faz comigo/”não, eu vou permitir porque é uma nova 

linguagem, é é uma nova forma de comunicação”, aí eu aceito, tudo bem, eles começam lá 

faz/maravilhoso o texto, eles chegam LÁ no ENEM e eles não vão aceitar, e vão culpar 

quem?, o professor, “o professor de Língua Portuguesa disse que como era uma NOVA forma 

de comunicação, aceitou plenamente”, então eu chego lá/eu já vou me acostumando, né?, vou 

me acostu/porque se eu não tiver outro professor que bata em cima com certeza ele vai chegar 

lá no ENEM vai fazer a mesma coisa, infelizmente o texto dele vai ser colocado de lado, né?, 

no primeiro “vc” que aparecer lá eles cortam com certeza, imagina o resto, só se mudar, né?, 

(risos) quem sabe. 

 

P: O item 13, “Eu constato que os meus alunos fazem uso do internetês nas produções 

textuais escolares”. 

PA: Isso aí eu vejo, viu, vejo muito. Eles utilizam sim, tá certo?, utilizam. Utilizam mas eu 

sempre chamo atenção, né?, na produção de texto mesmo. 

 

P: Como você reage diante do uso do internetês em textos escolares formais? 

PA: Eu corrijo, né?, todos os/o/todas as produções no caso, né?, que ele faça, ou então em 

respostas de textos, né?, que muitas vezes você sabe que ele tá tão acostumado que vai lá e 

coloca. Então eu digo que NAQUELA situação ele não vai poder usar, num é?, o internetês, 

não vai poder, porque é um texto formal, se é um texto formal ele vai precisar utilizar uma 

linguagem padrão, uma linguagem mais formal, é isso que/eu trato dessa forma/agora de um 

modo geral, né?, eu não chamo o aluno e atenção dele não, de uma forma geral, né? 

P: Discute com a turma. 

PA: É, discuto com a turma. É, exato. 

 

P: O item 14, “Não é papel do professor de Língua Portuguesa discutir o uso do 

internetês com os seus alunos”. 

PA: Discordo plenamente, você tem mais é que discutir, né?, se é uma nova coisa que surgiu, 

na Língua Portuguesa, então você tem mais é que discutir, o que é bom, o que é errado, né?, o 

que vai surgir mais pra frente, que a gente sabe que a língua vive em constante mudança, 

então com certeza vai/vão surgir várias e várias transformações, né?, tem mais é que discutir, 

com certeza. 

 

P: Uma outra pergunta. Em que você se pauta para discutir o internetês com os seus 

alunos? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, mas você pode acrescentar outros. Você se 
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pauta  na formação acadêmica, na sua experiência profissional, no manual didático que 

você utiliza ou em alguma formação continuada que você participou? 

PA: A gente às vezes discute isso, eu não sei se eu vou chegar aonde você quer, mas às vezes 

a gente discute isso nos planejamentos didáticos, nos planejamentos, né?, eu não vou dizer 

pela minha experiência, mas eu/eu quando me formei a LÍNGUA portuguesa era totalmente 

diferente, num é?, cê sabe disso, mas eu me formei em noventa e:: dois, noventa e dois, muito 

tempo atrás, né?, então a gente essa essa variação linguística ainda. E e naquela época a gente 

sabia que o mais importante era você passar para o seu aluno uma língua formal, né?, você 

ensinar de uma forma/dessa forma, e claro que/com o surgimento de várias palavras, né?, de 

variações linguísticas, e tantas, a gente sabe que a língua mudou muito, num é?. Então a gente 

discute muito isso, né?, na na/nos planejamentos didáticos, nessas formações continuadas que 

muitas vezes a gente tem.  

P: Discute? 

PA: É, não vou dizer que é um tema central, mas de vez em quando surge algo e a gente 

discute, né?, sobre isso. 

P: Certo. O livro didático, você falou que aborda, né? 

PA: É, aborda, em alguns textos, né?. Falando falando a importância, como é que as pessoas 

se comunicam hoje, né?, que ao invés de você dizer isso você diz aquilo, né?, justamente pra 

diminuir o número de/de palavras, então ele fala DESSA FORMA, num é?, dessa forma. 

 

P: O item 15, “Eu me considero preparado para lidar com o internetês em sala de aula? 

PA: Não (risos). Eu marquei o 4, é:: “concordo ÀS VEZES”, né?, mas eu não me acho assim, 

preparadíssima, sabe?, pra/pra lidar com esse/é o que eu tô dizendo a você se eu fosse me 

comunicar com meu aluno através do internetês eu ia em algumas palavras eu ia me perder, 

porque eu não ia entender, num é?, eu não tenho esse costume que eles tem, eles tem uma 

facilidade enorme, né?, eu vi um texto de (citou o nome do filho) pequenininho mas eu vi que 

eu não entendi nada/eu disse “você tá falando em japonês” (risos), né?. Então fica difícil dessa 

forma pra mim, né?, mas pra eles é uma facilidade enorme. 

 

P: O item 16, “O professor de Língua Portuguesa deve corrigir o aluno que utiliza o 

internetês nas interações via internet”. O que você acha? 

PA: Não, acho que não, na/via internet eu acho que não, né?, eu acho que se ele está se 

comunicando, né?, e que a pessoa do outro lado tá lá entendendo o que ele está/com certeza 

isso/num tem porque você/num é?, corrigir. 

P: O item 17, “O professor de Língua Portuguesa deve corrigir o aluno que utiliza o 

internetês nos textos escritos escolares formais”? 

PA: É, aí eu botei “concordo plenamente”, num é?, naquela forma que eu disse a você, porque 

se eu começar a aceitar, né?, com certeza quando ele chegar lá na frente vai levar um baque, 

né?. 

 

P: Só para finalizar, uma última pergunta. Como você acha que o professor de Língua 

Portuguesa deve reagir quando percebe que o aluno empregou o internetês na escrita de 

seus textos escolares formais? 

PA: Mostrar pra ele que aquela forma/é o que eu tô/é o que eu acho, né?, aquela forma que ele 

utilizou não deve ser utilizada nos textos escritos, né?, formais, tá certo?, porque ele vai sentir 

essa dificuldade lá na frente. Eu volto a dizer a você, se ele chegar mais na frente ele não vai 

conseguir ultrapassar o que ele quer, num é?, se ele quer passar em algum curso/num 

vestibular/que hoje a gente não fala mais em vestibular, é no ENEM, ele não vai conseguir 

passar essa etapa, né?, que ele utilize mais essa linguagem justamente na internet. Num é que 
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ele seja proibido de utilizar em textos escritos, mas que ele faça de tudo pra não utilizar, né?, é 

o que eu acho.   
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APÊNDICE K – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O SUJEITO PB 

 

P: Na sua opinião, o que é ensinar Língua Portuguesa? 

PB: Ensinar Língua Portuguesa é repassar para os alunos é/como trabalhar língua/nossa 

Língua Portuguesa, né?, justamente porque eles ainda/há alunos que nós temos que conceituar 

o que é a língua, o que é estudar o português. A língua o paladar, que é a língua, né?, e a nossa 

Língua Portuguesa, por quê?, porque nosso idioma Português, né isso?, não é o inglês. E 

diferenciar a língua como na fonologia, e na variação linguística como nós falamos, nós 

pronunciamos. O Português é esse, e o Português mesmo que veio de Portugal, que a gente 

tem que dizer que veio do latim. Tem que/pra falar pra eles o significado/o que é o latim, que 

eles não entendem. E o Português em si é muito difícil, tem que ter compreensão, tem que ter 

habilidade, é:: a memorização, porque a gramá/existe a gramática, normativa, e a gramática, 

não é isso?, que leva o aluno perceber que ele tem que ter um entendimento de acordo com a 

coerência, coesão. 

 

P: Você acha que a língua é pronta e acabada, não suscetível de variar? 

PB: Não, ela não é pronta, ela varia. Por quê? Porque na língua a gente, na Língua Portuguesa 

nós trabalhamos vários gêneros textuais, de acordo com a contextualização adequada dentre 

justamente a gramática. 

 

P: Na sua opinião, a realidade ou o contexto das pessoas que usam a língua tem alguma 

influência na maneira como elas escrevem? 

PB: Muita influência, porque nem todas as palavras que você pronuncia você escreve correto. 

Às vezes você vai falar uma palavra, você pode muito bem pronunciar, mas às vezes na 

escrita você tem dificuldade. Principalmente na regras do ss, sx, a fonologia totalmente ela 

é/nesse caso tem uma é:: coerência. Como é? O s tem o som de z. Nesse caso aí é a:: 

dificuldade. 

 

P: Para você, o que é internetês? 

PB: O internetês é uma/são várias siglas, eu/no meu entender. Eu mesma não/não entendo o 

que é internetês no momento de uma escrita. Pode até alguém passar uma mensagem, eu não 

entendo, porque eu não/eu não fui/não tive o hábito de praticar, e eu não consigo enviar 

nenhuma mensagem no/por meio do internetês. Porque sigla já está dizendo, existe as siglas 

mas cada um tem o seu conceito, e às vezes você lendo, como eu peguei aqui pra ver, eu não 

entendi/eu não entendo, as siglas existentes, né?, do internetês. 

 

P: Por que o internetês surgiu, foi mero acidente ou existe algum motivo em especial, na 

sua opinião? 

PB: Eu a/na minha opinião é um motivo, não? 

 

P: Qual será que foi o motivo pra ele ter surgido? 

PB: É:: por algumas pessoas/assim, na minha opinião. Eu acho que foi algumas pessoas por 

preguiça de escrever, que começou a/abreviações. Na minha opinião eu acho que foi isso. Por 

preguiça, porque a gente escuta muitas pessoas dizer armaria hoje eu tô com preguiça de 

escrever. E a gente escuta o próprio aluno dizer que tem preguiça de vir pra escola, então 

nesse caso ele tem preguiça de escrever. 

 

P: Em relação à primeira resposta do questionário, o primeiro item, o item 1 diz assim 

“A leitura de textos com o internetês não fica clara”. Você marcou qual resposta? 
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PB: A 5, concordo plenamente. Por quê? Porque a a:: não há leitura, há só uma:: assistência 

de quê? De signos, de signo, de códigos, que às vezes a gente não lê com clareza. Eu sou 

professor mas eu não tenho entendimento, de só abreviações, eu não concordo. 

 

P: O item 2, “O internetês está abolindo a gramática normativa”.  

PB: Concordo plenamente. Porque a gramática, as suas concordâncias, e o internetês, então, 

isso aí fica mais pra uma gíria, né?. Que as pessoas falam “Aí cara!”, não é?. É:: “beijos” 

como “bjos”. Então não há entendimento, de nenhuma forma, eu não concordo. 

 

P: Você acha, então, que isso está abolindo a gramática? 

PB: Abolindo a grama/abolindo a gramática normativa, porque a normativa/já tem a 

coloquial, a informativa e a culta. Então, a gente tem que seguir o caminho da culta. 

Principalmente pra repassar para os alunos, não é isso? 

 

P: O item 3, “É mais fácil utilizar uma linguagem mais formal do que utilizar o 

internetês”. 

PB: Com certeza, porque a linguagem mais formal você tem como conceituar. Você tem 

como EXEMPLIFICAR. E o internetês eu não tenho como exemplificar, porque eu, como 

professora, eu não sei, não é isso?, ensinar o internetês. Não sei como surgiu aquela palavra, 

como ela vai ser escrita, qual a forma que eu vou escrever. E com a linguagem formal eu 

tenho como diferenciar até a forma de falar. Como, eu exemplifico muito, que eu estou fa/é:: 

trabalhando com eles a linguagem formal, por exemplo, o aluno que fala “tá”, “está”. Na 

linguagem formal. Não é “tá”. “Estou”, não “tô”. Né isso? Então, Pasquale é:: um um 

literário/um gramático, ele fala que até as músicas de Elba, Zé Ramalho/algumas estrofes ele, 

ele discorda. Algumas concordâncias que eles fazem, na música. 

 

P: O item 4, “O internetês constitui um vício de linguagem a ser evitado”. 

PB: Com certeza, constitui, por quê? Porque eu concordo porque ele pode ser evitado, só que 

a JUVENTUDE como ela está adaptada MUITO ao tecnológico vai formatizando isso, né?, 

por quê? Porque por isso que as dificuldades na Língua Portuguesa está inúmeras. Por conta 

de quê? Da internet. Hoje é:: o celular o pessoal não tem mais comunicação, a comunicação é 

mais através de tecnológico, nós não temos mais um diálogo, nós não temos mais a oralidade. 

É todo mundo se você vai a um almoço, se você vai/com a própria família na existência dali 

dos sobrinhos você não tem comunicação, porque a tecnologia ela está DOMINANDO os 

jovens. E conti/continua sendo um vício, né? 

 

P: O item 5, “O internetês é prejudicial à Língua Portuguesa”. 

PB: Concordo plenamente. Porque se, o aluno ele está na fase de aprendizagem na 

concordância, na coerência, como ele vaí é:: dar ênfase a essa aprendizagem, se ele está só no 

internetês? Ele não tem aprendizagem. Não na linguagem formal quanto a:: culta. 

 

P: Então, nesse caso, você acha que o internetês compromete o funcionamento da 

Língua Portuguesa? 

PB: Compromete. Porque, nesse caso, o professor que tem o hábito de ensinar o Português 

correto, então ele não vai aceitar o aluno com o internetês. Eu nunca concordei com o 

internetês, principalmente/muitas pessoas eu falo “vocês não mandem mensagem porque eu 

não consigo ler com o internetês”. Não consigo mesmo.  

 

P: Quando se fala de internetês ou uso de internetês que perfil de pessoa vem à sua 

mente? 
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PB: É uma pessoa sem conhecimento. Sem conhecimento na leitura, grami/gramaticalmente, 

por quê? Porque essa pessoa tem que ter um/uma/um conhecimento prévio pra poder, né 

isso?, fazer a sua, a sua é:: a sua produção. E às vezes até as pessoas idosas, ou então da 

terceira idade, elas também escrevem errado/o internetês, porque eu continuo dizendo, a 

preguiça da escrita. 

 

P: O conhecimento prévio que você falou aí, foi o conhecimento prévio. 

PB: O prévio/o conhecimento prévio da/do passado, assim, do aluno quando ele já vem da 

fase do fundamental I para o II, né isso?. Então, ele não teve um conhecimento prévio, da 

contextualização da gramática? Então ele chega lá no fundamental II com o internetês, 

justamente sem ter aprendido nada no fundamental I. 

 

P: Você acha que um falante que utiliza o internetês tem menos capacidade de se 

expressar do que um sujeito que faz uso da linguagem formal? 

PB: Informal? 

P: Não, formal. Você acha que quem faz uso do internetês tem menos capacidade de se 

expressar do que aquela pessoa que usa a linguagem formal? 

PB: Tem menos porque a linguagem formal/aquela pessoa que tem a linguagem formal ela 

tem mais é:: potencialidade em formação de produção do que o de internetês, porque o 

internetês é só por meio de, de sigla, né?, de de de/ vou dizer a palavra “muito”, “m” “t” “o”, 

não tem entendimento. E se você vai para a linguagem formal, você vai ter um bom 

entendimento de acordo com o quê? Você escreveu parágrafo, você deixou o texto todo 

prontinho. Diferente do internetês que é só três pa/em uma palavra escreve só três três letras. 

 

P: O item 6, “O internetês atrapalha o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. 

PB: Atrapalha, porque muitas vezes/vou começar por um menino que está sendo alfabetizado. 

Então ele lê um texto, ele tira do texto a palavra, então ele escreve só três letras, como você 

vai entender o que aquele menino escreveu? Porque se eu não entendo “m” “t” “o” que é 

“muito”, como eu vou conseguir ler e:: corrigir a prova com siglas? Eu não tenho/eu coloco 

logo “não entendi” o que ele escreveu. 

 

P: Você considera importante discutir, trabalhar o tema da variação linguística nas 

aulas de Língua Portuguesa? 

PB: Se eu entendo? 

P: Não, se você considera importante discutir, trabalhar. 

PB: Considero e muitíssimo. Eu estou até trabalhando. Eles até gostam da aula por quê? 

Porque eles ficam falando/olhe, o vício de linguagem, vocês, em casa, por exemplo, o pai de 

vocês ele não/ele é um analfabeto, ele nunca estudou. Então nesse caso vocês não vão 

aprender com os pais de vocês, porque vocês estão estudando. Vocês tem que aprender o que 

estão aprendendo na escola”. Até eles falam assim “Ah, professor, meu pai chama bucho, aí 

eu falo assim, ah meu pai né bucho não, é barriga”. É:: “a bila dos ói”, né? Então eu vou 

fazendo a relação, a pupila, os olhos, não é isso? É:: vamos dizer o na/o o nariz é, as narinas, 

que eles chamam “buracos do nariz”, são as narinas. Então, cientificamente, eu vou até é:: 

falando pra eles o nosso corpo/trabalhando o corpo. “A bulacha do meu juelho”, a rótula. 

Então eles vão adequando e vão gostando da aula porque eu fico fazendo essas comparações. 

 

P: Então, a variação linguística é um tema presente em suas aulas? Se sim, de que 

forma? 
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PB: Vem no início do livro didático, a gente já trabalha/vários textos, assim vai de acordo 

com a a síntese do livro, né isso?, o os itens/os capítulos que a gente vai trabalhando, sempre 

sempre nós estamos trabalhando. 

 

P: O item 7, “O internetês reflete o processo de variação linguística”. 

PB: E como reflete. Porque justamente a variação linguística trabalhada a escrita e a fala. 

Então quando ele escreve “muito”, “m” “t” “o”, como é/como eu vou compreender essa 

escrita e como ele vai/que intenção ele tem de escrever essa palavra “muito” e só colocar três 

letras? Então nem está completo na fonologia e não a escrita também, está interferindo nos 

dois. 

 

P: O item 8 diz assim “O internetês não deve ser utilizado na comunicação via internet”. 

O que você acha? 

PB: Não deve, eu até coloquei concordo plenamente, por quê? Porque se eu for escrever, 

como professora, então meus alunos irão aprender a forma como eu vou escrever, então eu 

como professora tenho que dar exemplo de como não acontecer o internetês. E até minha 

pessoa, se eu for ler eu não consigo, é como um texto sem a pontuação, vamos dizer. Você 

não consegue ler um texto sem pontuação. A mesma coisa é o internetês. Isto é, na minha 

opinião.  

 

P: O item 9, “A comunicação via internet permite o uso do internetês”. 

PB: Não, nunca é possível, porque assim, não tem o espaço? Então veja um resumo do que 

você vai falar, pra não só colocar abreviações. E pontuar. Há pessoas que eu vejo o Face, no 

Whats App escrever sem nenhuma pontuação. Não existe as teclas, pra que você faça a 

pontuação?! É tanto que tem um exemplo que eu vi no Face, uma menina colocou “estou 

querendo para/dar de presente a alguém um dicionário por motivo de escrever tanto errado. 

Uma menina daqui de Brejo, ela colocou no Face. Então, por quê? Porque ela recebe as 

mensagens e vê que há muitos erros. A pessoa não tem a preocupação de parar, a pessoa tem a 

preocupação de andar com o/um celular, passando as mensagens sem saber nem o que/pra 

onde tá caminhando, né?, pra onde está indo. 

 

P: 10, “O internetês não atende aos propósitos comunicativos das interações via 

internet”. 

PB: Concordo às vezes, eu coloquei. Porque às vezes as pessoas que como tem o contato do 

internetês eles se entendem. Mas quem não tem o contato, é tanto que eu coloquei assim 

“concordo” e “às vezes”, porque às vezes pode ser que aquela pessoa só entenda por meio 

da/do internetês, eu não vou dizer que tudo é PERFEITO, mas pode existir às vezes aquela 

pessoa que só tem o entendimento por meio do internetês.  

 

P: O item 11, que é bem pessoal, “Eu utilizo o internetês quando me comunico via 

internet”. 

PB: Não concordo, nunca utilizei internetês, nunca. São escritas é:: resumidamente, em 

poucas palavras eu digo tudo. 

 

P:  O item 12, “Eu permito que os meus alunos utilizem o internetês nas produções 

textuais escolares”. 

PB: Eu não concordo/nesse caso eu concordo plenamente. 

P: Você concorda? No caso assim, “Eu permito”, você permite que eles utilizem? 

PB: Não, não permito porque se eles escreverem errado eu não consigo ler. 

P: Então a resposta seria “Discordo”. 
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PB: É, discordo. 

P: Totalmente? 

PB: É. 

P: Porque você não permite. 

PB: Nesse caso aí era o quê? Era o número 1. 

P: Isso, número 1. 

PB: E eu coloquei o 5. 

P: Pronto, mas a gente pode modificar a resposta. Pode consertar. 

PB: Pode consertar? Então é, discordo totalmente. 

P: Porque você não permite que eles utilizem. 

PB: É, não permito. Nesse caso, o doze, né?, vai ficar o 1. 

P: Então você não permite por quê? 

PB: Eu não permito porque eles/eles já não sabem escrever correto, aí com o internetês é que 

eles ligam de aprender também. Essa/essa eu discordo totalmente. 

 

P: O item 13, “Eu constato que os meus alunos fazem uso do internetês nas produções 

textuais escolares”. 

PB: É. 

P: Você detectou já que eles fazem uso? 

PB: Já, uso, fazem já/já repreendi muitos, já falei muito sobre isso porque quando você veio 

me entrevistar naquela primeira vez aí eu já comecei a me alertar pra fazer isso, né?, o uso das 

palavras inadequadas, até que eu chamo pra eles “o inchaço de linguiça”, como eles não tem 

conhecimento/quem não lê não tem conhecimento. Então nesse caso só faz repetir as palavras. 

 

P: Então você me falou que você já detectou, né? 

PB: É. 

P: E quando você detecta o internetês nos textos dos alunos como é que você reage 

diante desse uso do internetês nos textos escolares formais? 

PB: Eu/eu vejo assim as palavras, como “nós” (o entrevistado pronunciou o som do “i”), 

então eu faço a diferença, “nós” (o entrevistado pronunciou o som do “i”), a fonologia, né? 

Então vamos ver quantas letras nós pronunciamos, nós (sem a pronúncia do “i”) e “nós” 

(pronunciou o som do “i”), qual o sentido aí entre as duas palavras escritas? Então eu vou 

explicando pra eles. Então a fonologia é muito importante pra você pronunciar e escrever. 

Então a internetês eu não tenho/não consigo, né?, nesse caso fazer/corrigir uma produção de 

texto com internetês. 

P: Então você pega os exemplos que você detectou e escreve no quadro? 

PB: Escrevo no quadro e vou formando, né?, dizendo a eles como é que escreve o certo e 

como é:: o certo e o errado, mostrando. 

P: O certo de acordo com a gramática, no caso? 

PB: É, o certo de acordo com a gramática, né, na concordância. 

 

P: Na sua opinião, em que você se pauta para discutir o internetês com os seus alunos? 

Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Você se pauta, o seu entendimento do internetês, a 

forma que você discute com os seus alunos o internetês, você se pauta na formação 

acadêmica, na sua experiência profissional, no livro didático que você utiliza ou em 

alguma formação continuada que você participou? 

PB: Não, é na minha experiência, na minha prática pedagógica. 

P: Na sua prática? 

PB: É, porque é no dia a dia que nós vamos/no cotidiano vamos vivenciando e vivenciando é 

que a gente, né?, vai passando pra eles quando eles falam, quando eles escrevem. É na minha 
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prática, no meu/no no momento em que nós estamos/por exemplo, eu estou explicando 

fonologia. Então pra eles eu vou escrever, vamos contar quantas letras, quantas pronúncias 

saíram, certo? Então é nessa prática aí que eu tenho pra falar do internetês pra eles. 

 

P: Você acha que você traz pra sua prática de ensino alguma coisa dos seus antigos 

professores ou não? 

PB: Não, eu trago a prática quando eu pesquiso, na internet, ou quando eu vejo em livros 

diferenciados, que eu planejo com vários livros. Então eu levo como exemplo pra eles e 

sempre eu estou trabalhando de/é:: do cotidiano, tô tirando um dia da semana, que 

pedagogicamente foi-nos repassado pra trabalhar os alunos o conteúdo que eles não 

aprenderam. Então a gente está fazendo esse trabalho também. 

 

P: Você acha que o internetês tem alguma relação com a escrita? E com a oralidade-

fala? 

PB: Tem com a escrita e com a oralidade. Porque a pronúncia, “muito”, “muito”, “m” “u” “i” 

“t” “o”, aí lá no internetês coloca “m” “t” “o”. Então ficou totalmente DESCONECTO, não é 

isso?, a palavra “muito”.  

 

P: Na sua opinião, o internetês apresenta liberdade total no modo de grafar e escrever as 

palavras? 

PB: Não, eu não concordo não. É a minha opinião, né isso?  

P: É, a sua opinião. 

PB: É, eu não concordo porque nesse caso tanto vai ser ruim para quem vai ler e falar no 

momento como/quem vai corrigir. Então se o aluno só colocar internetês na prova como é que 

eu como professor/vou tentar é:: adivinhar, é como o aluno que não sabe escrever. 

P: Então você não concorda. 

PB: Eu não concordo. 

P: Na sua opinião, existe nessa escrita uma liberdade no modo de escrever, as pessoas 

não seguem regras? 

PB: É, não seguem, nesse caso as pessoas não seguem a regra. Na minha opinião é, porque se 

eu for escrever pra alguém eu tenho que escrever com clareza, porque se eu for/no internetês 

como eu vi aqui nessa folhinha que você me mostrou eu não entendo nada.  

 

P: O item 14, “Não é papel do professor de Língua Portuguesa discutir o uso do 

internetês com os seus alunos”. 

PB: É sim, é papel do professor. Com certeza, é papel do professor, por quê? Porque se eu 

tenho um aluno que ele vem com o internetês eu tenho QUE ajudar pra que ele não faça mais 

isso. Porque ele/de qualquer forma quando ele for falar com alguém a pessoa que 

compreender como é que vai compreender? Pode compreender QUEM juntamente com ele 

vai ter o diálogo com internetês, os dois juntos. 

P: Então, assim, você acha que o uso do internetês pode prejudicar esse aluno em 

alguma situação futura? 

PB: Pode, futura pode. Principalmente por que tem quantos mil alunos aí do do é:: do ENEM, 

quase mil alunos não foram aprovados na redação por motivo de quê? Não sabem escrever. E 

as universidades aí/Rio Grande do Norte tá colocando aula de reforço para os alunos, por quê? 

Porque os alunos não sabem escrever. Então a internetês ela não veio para ajudar, ela veio só 

desfazer do que a gente faz. 

P: Pra atrapalhar, no caso? 

PB: Pra atrapalhar, no caso.  
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P: Você discute com os seus alunos o uso do internetês? Se sim, em que momentos? 

PB: Sim, nos momentos que eu vou trabalhar a:: escrita na variação linguística, na linguagem 

formal e a culta. Então eu vou exemplificar a concordância, aí eu vou falo como “nois” que 

eles sempre colocam, “você”, “vc” tavam colocando eu não aceitei. É o que eles colocam 

mais, “bjos”, são essas palavrinhas assim que eu já presenciei e eu já coloquei o o certo e o 

errado. 

P: Você alerta, no caso, para eles terem cuidado? 

PB: Alerto, para terem cuidado. Principalmente o “nois”, é onde acontece mais. 

P: Eles escrevem como? 

PB: “n” “o” “i” “s”. 

P: Colocam o “i”. 

PB: O “i”. 

 

P: O item 15, “Eu me considero preparado para lidar com o internetês em sala de aula? 

PB: Sim, o professor de Língua Portuguesa tem que estar sempre preparado pra o que, né 

isso?, aconteça na sala de aula, pra:: é:: corrigir, pra tentar, né?, reverter o quadro pra que não 

aconteça mais. 

 

P: O item 16, “O professor de Língua Portuguesa deve corrigir o aluno que utiliza o 

internetês nas interações via internet”. O que você acha? 

PB: Eu coloquei assim, que concordo plenamente. 

P: Plenamente? 

PB: Agora assim, se caso eu for pra internet com eles. Nesse caso eu posso corrigir, agora se 

eles falam, se comunicam dessa forma eu não tenho como corrigir, né? Nesse caso aqui seria 

o quê? Não tenho opini/não, concordo às vezes?  

P: É, concordo às vezes.  

 

P: 17, “O professor de Língua Portuguesa deve corrigir o aluno que utiliza o internetês 

nos textos escritos escolares formais”? 

PB: Concordo plenamente, porque é onde o aluno aprende, justamente é como eu fico falando 

pra eles, “vocês olhem, o conhecimento de um texto quando vocês vão/irão escrever, 

principalmente com letra maiúscula, nas respostas”, porque às vezes o próprio nome o aluno 

escreve com letra minúscula, nós temos essa dificuldade de trabalhar. O aluno não sabe 

escrever seu próprio nome. E é isso, você pegar uma sala heterogênea de vinte alunos que não 

sabem escrever, não LÊ e não escreve, que tenta adivinhar a palavra, como eu fui fazer a 

junção de umas palavrinhas/juntar, era “janela” o menino juntou “ganela”, olhe aí que/que 

sentido/eu saberia, por quê? Porque eu estava trabalhando, mas se você fosse, não é?, tentar 

ler com ele, “ganela” qual a diferença então? É escrito com “j” não com “g”.  

 

P: Só para finalizar, uma última pergunta. Como você acha que o professor de Língua 

Portuguesa deve reagir quando percebe que o aluno empregou o internetês na escrita de 

seus textos escolares formais? 

PB: No texto formal, nesse caso, a gente tem que trabalhar com cuidado, né?, então tem que 

fazer uma REESCRITA do texto, pedir ao aluno/você faz a correção colocando entre 

parênteses/escrevendo abaixo, pra que ele faça uma reescritura, ou então melhor/ele leia o 

texto, após a leitura uma reescrita. É o que nós fazemos com os nossos alunos, principalmente 

quando é a/as Olimpíadas de Língua Portuguesa, que eles pedem a reescrita da/das produções. 

Então é onde nós vemos a deficiência, dos alunos aí. Internetês, até eu ainda quero falar 

alguma coisa, eu acredito que é alguns alunos que ainda não sabem escrever as palavras, por 

isso que acontece/a minha opinião, acontece isso aí, por não saber escrever/como a tecnologia 
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todo mundo hoje tem um celular, Whats App e o Face, eu tenho na zona rural, que aluno que 

tem a casa que tem Sky, aluno que tem internet, aluno que tem tudo isso enquanto que a gente 

aqui da zona urbana/professor nunca tem tudo isso. Então aí nesse caso eles tem a 

comunicação com os colegas que fa/a mesma forma e não tem como aprender, é um vício. 

Então, a dificuldade está grande? Está, há deficiência na Língua Portuguesa, não é fácil, 

porque hoje eu estive em um congresso, né?, com um professor, e não é fácil. Vem o vício de 

casa, o vício da rua, pornografia, então você tem que trabalhar todos esses temas, todos esses 

sistemas em Língua Portuguesa. Então se o aluno vai chamar uma pornografia, então a gente 

tem que ver/porque nunca aconteceu comigo, nas minhas salas de aula não, porque eu tenho 

domínio, eu sou uma pessoa que eu não deixo eles ficarem quietos de jeito nenhum, tudo 

fazendo as atividades e toda resolução eles leem e eu pergunto primeiro, eu só respondo 

quando eles dizem se realmente a questão foi aquela que eles responderam. 
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APÊNDICE L – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O SUJEITO PC 

 

P: Na sua opinião, o que é ensinar Língua Portuguesa? 

PC: Ensinar Língua Portuguesa?, complicado, né, (citou o nome de uma professora que estava 

na sala)?, ensinar Língua Portuguesa eu acredito que seja você ser/conduzir o aluno a usar a 

língua em diversas situações de comunicação, adequadamente/é:: ajustando essa linguagem a 

cada padrão exigido. Eu acredito que um aluno que tenha o domínio da comunicação, ele sabe 

fazer uso dos mecanismos linguísticos em situações diversas, e também a questão da 

produção e da leitura/ensinar Língua Portuguesa é você tornar o aluno proficiente em leitura, 

em escrita, e:: na adequação oral de cada cada situação, cada circunstância, eu acredito que é 

isso mais ou menos.  

 

P: Para você, o que é internetês? 

PC: Internetês, eu já vinha até pensando nisso antes, né?, que eu sabia que você ia perguntar 

mais ou menos o meu conceito sobre isso, eu acredito que INTERNETÊS, como esse próprio 

nome já indica, né?, é um/uma espécie de:: comunicação que é proveniente dos meios 

tecnológicos, que pro/que são produzidos a partir da internet, como Whats App, Facebook, e-

mail, até porque o nome não deixa a gente fugir desse conceito, é uma espécie de 

comunicação voltada pra esse tipo de de:: de mecanismo, tecnológico. 

 

P: Em relação à sua primeira resposta no questionário, o primeiro item, o item 1 diz 

assim “A leitura de textos com o internetês não fica clara”. Você marcou qual resposta? 

PC: Eu coloquei assim, “discordo às vezes”, porque a leitura com/com o texto:: do 

internetrê/internetês pra mim é claro, em alguns aspectos, alguns trechos é que eu não consigo 

entender. Às vezes eles abreviam duas palavras com apenas as iniciais, aí pra quem não tem 

esse conhecimento de/não usa constantemente fica um pouco difícil, vou citar o exemplo de 

“boa noite” que às vezes eles colocam “bn”, e uma vez uma pessoa colocou “bn” pra mim e 

eu fiquei sem saber o que era, aí DEPOIS quando eu reli a conversa eu disse “era boa noite”. 

Ou então gírias como “diboreste”, eu num sei/eu num sei até hoje o que é isso, que já 

disseram a mim e eu não sei. Então pra mim eu discordei em parte porque a leitura do texto 

internetês é clara pra mim, exceto nesses casos, quando a abreviação é muito restrita, e é 

muito nova, que a pessoa ainda não tem acesso, é/tipo CRIADA imediatamente, e depois você 

é que vai dizer “ah, era boa noite”, aí a partir daí eu já boto boa noite mesmo, “bn”. 

 

P: Em relação ao item 2, “O internetês está abolindo a gramática normativa”.  

PC: Eu discordo totalmente, porque:: eu acredito que o internetês ele não está infringindo 

nenhuma das regras da Língua Portuguesa, eu acho que a gramática normativa ela não vai ser 

abolida por causa de um, de uma/um novo mecanismo de linguagem. Internetês é UMA das 

formas de linguagem que nós podemos utilizar e NÃO algo que venha pra substituir a 

gramática normativa, porque eu acho que a gramática normativa ela é pra ser utilizada em 

uma circunstância, enquanto o internetês em outra, totalmente distinta. 

 

P: O item 3, “É mais fácil utilizar uma linguagem mais formal do que utilizar o 

internetês”. 

PC: Eu discordei um pouco, eu discordei às vezes. Depende muito da pessoa, da faixa etária, 

do nível de escolaridade daquela pessoa, se ela vai utilizar a linguagem formal ou uma 

linguagem mais acessível que é no caso o internetês, eu acredito assim que pra um jovem de 

dezesseis anos seja mais fácil pra ele utilizar o internetês do que pra uma professora de 

Português como eu, que eu posso dizer eu acho a linguagem formal mais fácil pra mim, 
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porque eu não tenho tanto conhecimento quanto os jovens porque eu não tô tão antenado 

nessa:: nessa onda tecnológica, vamos dizer assim do internetês. É:: então assim eu acho que 

não é mais fácil utilizar o internetês do que a linguagem formal porque eles estudam também 

a linguagem formal na escola, em contrapartida eles estudam/estudam assim/eles veem o 

internetês em/nesses textos verbais, pela internet, pelo Whats App, que eles tão muito bem 

servidos disso, né?, eu acredito que sim, assim. 

 

P: O item 4, “O internetês constitui um vício de linguagem a ser evitado”. 

PC: Eu discordo. Eu acho que o internetês ele não se/não é um vício de linguagem, porque por 

exemplo, “vc”, que substitui “você”, eu acredito que na linguagem oral, num seminário, ou 

numa apresentação verbal um aluno não vai dizer “vc”, ou “pq”, ele diz “porque”, ele diz 

“você”. Então o internetês eu acho que tá mais restrito à escrita e à escrita digital, porque 

raramente também os meus alunos escrevem à mão “vc” e “pq”, são raras as vezes que eu 

encontro, agora digitado, é lógico que/que tem.  

 

P: O ponto 5, “O internetês é prejudicial à Língua Portuguesa”. 

PC: Não, eu discordo/eu coloquei que “discordo às vezes”, mas eu discordo, totalmente, 

porque é:: o internetês, como eu já disse ele não vai influenciar é:: o uso da linguagem formal, 

ele não vai abolir a linguagem formal e ele não é prejudicial à Língua Portuguesa porque eu 

acho que:: é uma forma de variação, né?, é uma das formas que a gente tem pra USAR a 

Língua Portuguesa. Então não vai infringir ou vai, como é?, prejudicar a Língua Portuguesa, 

eu acredito que não. 

 

P: O item 6, “O internetês atrapalha o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. 

PC: Não, eu discordei às vezes. Quando é que o internetês atrapalha o ensino de Língua 

Portuguesa?, quando o ensino está voltado pra gramática normativa e o aluno ele não tem o 

domínio e ele quer substituir o uso da gramática normativa na/na situação em que ela é, 

exigida, aí atrapalha, mas quando isso não influencia não atrapalha, por isso que/que eu 

coloquei que discordo ÀS VEZES. 

 

P: Uma pergunta. Você discute com os seus alunos o uso do internetês? Se sim, em que 

momentos? E como você aborda? 

PC: Eu abordo o uso do internetês com os meus alunos quando eu estou ensinando sobre 

variação linguística, que eu vou falar sobre as diferenças/principalmente no sexto ano, o 

próprio livro do sexto ano tem um capítulo que vai falar é/sobre essas divergências que há na 

Língua Portuguesa, de região pra região, de situação pra situação, em que circunstância usar a 

linguagem mais formal ou mais informal, e com o advento da tecnologia e da internet não 

pode deixar de ser falado a inter/o internetês, né?, no caso, tem um exemplo no livro sobre o:: 

o gênero e-mail, aí tem o e-mail, quando você manda um e-mail pra um amigo você pode usar 

o internetês, agora se você vai mandar um e-mail pra diretora da escola você já não pode 

utilizar o internetês. Então, eu acredito que na escola é onde se deve/é onde se deve abordar 

esse tipo de uso, principalmente quando se fala em variação linguística, agora existem alguns 

professores que eles tem uma postura muito:: padronizada, eu não sei se essa é a palavra, 

padronista, que:: eles excluem totalmente esse tipo de ensino, inclusive eu fui uma 

professo/fui uma aluna/que a gente sabe, Luan, que a nossa graduação a gente não é muito 

bem preparado pra:: esse tipo de de ensino. Eu confesso que eu não fui preparada pra 

trabalhar esse tipo de texto na sala de aula ou esse tipo de linguagem na sala de aula, o que a 

gente vê na faculdade é variação linguística. E quando eu fui no meu primeiro seminário, 

minha primeira apresentação, no primeiro período eu disse que era/nas escolas havia essa essa 

carência de se trabalhar a variação linguística, a própria professora me interrompeu e disse 
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“Com licença! Na escola não é pra se ensinar variação linguística. Variação linguística é pra 

vocês saberem, mas não é pra ser ensinada”. E eu fiquei me questionando, quer dizer que 

quando eu for ser uma professor de Língua Portuguesa eu não vou poder trabalhar com os 

meus alunos a variação linguística, eu vou ter que me restringir só à gramática normativa, só à 

gramática, só à gramática, só o padrão e desconsiderar os demais usos que se faz da língua, 

que talvez se sobreponham à gramática normativa? Então eu já vim pra pra/pra escola com 

aquele bloqueio que a universidade colocou, que não podia se trabalhar, só que quando eu 

pego/me deparo com os livros de de/de Cereja e Coachar/Cochar, sei lá como é o nome dela, 

eu vejo variação linguística nos livros didáticos. Então é uma coisa que se ensina na escola. 

 

P: Então você considera importante discutir, trabalhar o tema da variação linguística 

nas aulas de Língua Portuguesa? 

PC: Sim. 

 

P: Então, a variação linguística é um tema presente em suas aulas? Se sim, de que 

forma? 

PC: Sim, desde o sexto ano eu procuro trabalhar a variação linguística, é:: seguindo o padrão 

do livro, né?, mas sem deixar de fazer algumas colocações, principalmente quando:: o aluno 

ele/vamos dizer assim, comete um deslize gramatical ou diz “muié” no lugar de “mulher”, 

“galfo” no lugar de “garfo”, isso dá pra gente abrir um certo espaço, deixar o livro de mão e 

dar uma aula sobre isso, “Olhe, não recriminar o seu colega porque ele diz isso ou porque ele 

diz aquilo, a Língua Portuguesa ela tem múltiplas facetas, você pode utilizar, tem várias 

leques de linguagem, o padrão é aquele que é exigido, mas isso não quer dizer que você não 

possa utilizar a linguagem de outras formas. E além disso a gente tem que levar em 

consideração vários fatores como o nível de escolaridade, a convivência dessa pessoa, a idade, 

a faixa etária, enfim, muitos fatores são levados em conta antes da gente cometer o 

preconceito, que é dizer que a pessoa/taxar a pessoa de ERRADO”. Aí eu vou dizer que cada 

região tem uma maneira de falar, e:: muitas influências existem pra que a gente construa a 

nossa maneira de falar. 

 

P: O item 7, “O internetês reflete o processo de variação linguística”. Qual a relação que 

você observa entre variação linguística e internetês?  

PC: Eu acho que a/eu concordei aqui é:: às vezes, porque o internetês reflete sim um processo 

de variação linguística, mas eu acho que o internetês é um processo de variação linguística 

restrito à escrita, à escrita, como é que chama?, a escrita digital, por isso que eu concordo em 

parte, porque o processo de variação linguística quando a gente escuta é só/essa palavra, esse 

termo variação linguística a gente dá a entender mais a variação na FALA, e o internetês não, 

ele é mais restrito à escrita, por isso que ele tá dentro desse/desse contexto, da variação, mas 

só que com outra faceta, que é da escrita. 

 

P: O item 8, “O internetês não deve ser utilizado na comunicação via internet”. O que 

você acha? 

PC: Não, o internetês ele DEVE ser utilizado no/nas variações da internet, até porque o nome 

dele é INTERNETÊS, já veio daí esse nome, eu botei que concordo plenamente, mas, nas 

interações via internet. 

  

P: O item 9, “A comunicação via internet permite o uso do internetês”. 

PC: A comuni/é é isso, o internetês ele, é pra isso, pra que seja utilizado via internet. 
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P: 10, “O internetês não atende aos propósitos comunicativos das interações via 

internet”. 

PC: Eu coloquei assim/eu discordo totalmente, o internetês ele já foi criado, vamos dizer 

assim, pra:: atender a determinadas necessidades que ocorrem via internet, como por exemplo 

a agilidade, quando você pode se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, faz com 

que:: você:: tente restringir ao máximo o número de palavras, pra você poder digitar um 

pouco mais rápido, então daí foi que surgiu esse/esse uso da internet/do internetês.  

 

P: O item 11, “Eu utilizo o internetês quando me comunico via internet”. 

PC: Eu uso/eu con/eu utilizo. 

P: Com frequência? 

PC: Quando eu estou com pressa eu utilizo, assim no Whats App, por mensagem de texto eu 

utilizo, eu procuro evitar é:: quando eu vou mandar e-mails, ou quando eu vou fazer alguma 

postagem assim maior, um comentário, uma coisa assim eu procuro evitar, mas eu sempre uso 

um “pra” no lugar de “para”, que são coisas comuns, não chega a ser um internetês, mas 

chega a ser uma variação. 

 

P:  O item 12, “Eu permito que os meus alunos utilizem o internetês nas produções 

textuais escolares”. 

PC: Eu coloquei aqui “discordo”, eu coloquei “discordo” porque assim/mas depois eu fiquei 

refletindo, “produções textuais escolares”, porque “produções textuais escolares ficou muito 

abrangente, né?, quando eu vi produção textual escolar eu já me/já veio mecanicamente 

aquela tradicional redação dissertativa-argumentativa, mas depois quando eu fui repensar, se 

por exemplo eu pedir meu aluno pra escrever um/uma crônica, que é um texto que se 

aproxima mais do jornalístico, de coisas do cotidiano, e se o tema for relativo à internet, eu 

mesma já fiz uma redação em que eu utilizei termos porque a redação pedia a minha opinião 

sobre isso, então eu tive que grafar entre aspas alguns termos utilizados na internet, aí depois 

eu fiquei repensando mas eu já tinha marcado, mas eu não permito de acordo com o texto 

exigido, se eu estou exigindo um texto dissertativo-argumentativo sobre a corrupção no no 

Brasil, então onde é que vai se encaixar o uso do internetês aí, né?. Agora se eu tô pedindo 

uma crônica ou um poema quem sabe, falando sobre essa temática, eles vão ter que utilizar, 

né?  

 

P: O item 13, “Eu constato que os meus alunos fazem uso do internetês nas produções 

textuais escolares”. 

PC: Discordo às vezes, é porque assim, é como eu tava dizendo, é:: raramente os meus alunos 

utilizam nos textos, quando eles vão responder exercício ou quando eles vão fazer uma 

produçãozinha de texto, contar uma historinha, recriar uma história, ou um texto 

argumentativo mesmo, raras vezes eu encontro esse uso de linguagem. 

 

P: E nesses casos raros, quando você encontra, como você reage diante desse uso do 

internetês nos textos escolares formais? 

PC: É, primeiro eu vou, vou conversar com o aluno pra gente perceber, qual é o objetivo do 

meu texto?, pra quem eu tô escrevendo o meu texto, pra que eu estou escrevendo aquele texto, 

sobre o que eu estou escrevendo aquele texto?, SE todas essas perguntas elas divergirem do 

objetivo pra o qual o internetês foi criado aí eu vou dizer então vamo substituir, esses termos 

por outros, porque o nosso texto ele exige uma forma mais padronizada.  

 

P: O item 14, “Não é papel do professor de Língua Portuguesa discutir o uso do 

internetês com os seus alunos”. 
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PC: Eu discordo. Porque se não for o professor de Língua Portuguesa, eu acho que:: os outros 

professores num vão considerar, eu acho que o o/alguns professores é:: podem pensar assim, 

que a maioria dos dos problemas dos/responsabilidade pela linguagem é do professor de 

Português, então nós como professores de Português a gente assume realmente essa 

responsabilidade, que é na aula de Português que a gente tem que tirar pra pra refletir sobre 

esses aspectos que são inerentes à língua. 

 

P: Na sua opinião, em que você se pauta para discutir o internetês com os seus alunos? 

Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, mas você pode acrescentar outros. Formação 

acadêmica, experiência profissional, manual didático, formação continuada? 

PC: Como assim? Eu não entendi a pergunta. 

P: Assim, em que você se embasa para poder discutir. 

PC: Sim! Não, eu me pauto não cem por cento na minha formação acadêmica, porque foi 

muito pouco o que a gente viu sobre variação linguística, sobre isso, né?, e alguns professores 

até se posicionavam de maneira preconceituosa, mas no no meu próprio conceito sobre a 

língua, o próprio conceito que eu fui criando durante a minha graduação, durante a minha 

história de vida, com base em alguns autores como Marcos Bagno, que pra mim foi um um 

dos teóricos que mais me influenciou nesse aspecto, né?, de eu construir o meu conceito sobre 

o preconceito linguístico, sobre variação linguística, e a minha história de vida mesmo, eu 

mesma costumo usar determinados termos, determinados é:: tipos de linguagem, e por ser 

professor de Português sou cobrada por isso, “Ah, professor de Português dizendo isso?”, 

então é com mais/é nesses aspectos aí. 

 

P: O item 15, “Eu me considero preparado para lidar com o internetês em sala de aula? 

PC: Preparado:: a gente procura se:: se aperfeiçoar cada vez mais, é:: com relação a isso, mas 

eu ainda me considero um professor que estou me construindo, nesse aspecto, eu ainda estou 

aprendendo, né?, inclusive se você quiser dizer sua opinião depois, né?, você que já está no 

mestrado, que já tem um embasamento teórico, já tem uma coisa assim mais consistente, pode 

até me ajudar nisso, né?, mas a gente, vai se preparando conforme as experiências de vida. 

Mas assim no quesito de universidade, eu acho que a gente foi pouco preparado, pouco, não 

quer dizer que não teve essa preparação, a gente viu variação linguística, viu/mas pouco sobre 

o internetês, eu acho que sobre internetês mesmo, na realidade, na graduação nem se falava do 

assunto. 

P: O livro didático que você utiliza aqui na escola, ele aborda? 

PC: Aborda. Do sexto ano, e:: vai trazendo alguns textos nos outros/eu já observei que pelo 

menos que nesse livro que a gente trabalha é muito bom, inclusive no final do manual do 

professor tem alguns textos que mostram como o professor deve trabalhar variação 

linguística, literatura, é muito bom o livro. 

P: Qual é o livro? 

PC: É:: e agora você me pegou. Mas é de William Cereja e Tereza/eu não sei se é Coachar ou 

é Cochar, é um negócio assim, ele é muito bom, é tanto que eu já peguei algumas referências 

dele, nessa parte do manual do professor pra fazer trabalhos acadêmicos sobre literatura, 

porque tem uma parte lá como trabalhar as aulas, e tem os conceitos de teóricos, e tem deles 

mesmos, né?, que são autores, conceituados nessa área. 

P: Você já participou de alguma formação continuada que abordou o internetês? 

PC: Não, eu participei de uma formação continuada pra:: preparação da uti/pra utilização de 

computadores na sala de aula, que tem mais ou menos uma certa ligação, mas era mais 

voltada pra questão técnica, tecnológica, e não escrita, mas que a gente pode fazer uso do 

computador em sala de aula e abordar esse esse tema, né?. 
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P: O item 16, “O professor de Língua Portuguesa deve corrigir o aluno que utiliza o 

internetês nas interações via internet”. O que você acha? 

PC: Eu discordo totalmente, porque se é na internet e o texto é internetês por que corrigir, né?, 

desde que o aluno saiba distinguir, QUANDO se deve fazer uso desse mecanismo e 

QUANDO se deve fazer uso de outras linguagens. 

 

P: 17, “O professor de Língua Portuguesa deve corrigir o aluno que utiliza o internetês 

nos textos escritos escolares formais”? 

PC: Aí eu concordo. Quando o texto é formal, já que o internetês é uma vertente é:: 

tecnológica, eu acho que é mais informal do que formal, então, quando o texto for formal o 

professor deve realmente corrigir, porque ele pode achar, que pode utilizar o internetês em 

tudo que é lugar. 

 

P: Só para finalizar, uma última pergunta. Como você acha que o professor de Língua 

Portuguesa deve reagir quando percebe que o aluno empregou o internetês na escrita de 

seus textos escolares formais? 

PC: Era o que tava/o que eu falei anteriormente, primeiro observar, fazer o aluno 

compreender que aquele texto é formal, porque se o aluno usou o internetês no texto formal a 

gente pode pensar que aquele aluno ainda não sabe distinguir entre formal e informal, então 

fazendo com que aquele aluno perceba qual é o objetivo daquele texto, quem é o leitor 

daquele texto?, eu tô escrevendo pra quem, pra quê?, pra que ele possa perceber, pra que ele 

mesmo possa identificar que aquela linguagem que foi utilizada ficou inadequada, pela 

circunstância que o texto era exigido, que no caso era formalidade. 
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APÊNDICE M – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O SUJEITO PD 

 

P: Na sua opinião, o que é ensinar Língua Portuguesa? 

PD: É:: a gente passar, né?, os conceitos básicos de se escrever, de falar, se expressar. Eu 

acho que não só do/do ESCREVER como muita gente, fala, mas do falar em si também é 

muito importante, né?, não só o transcrito mas o falado também, eu acho que é fundamental. 

Tem gente que se prende só em ensinar a regra, né?, o/o bruto, né?, como se chama, eu acho 

que vai bem mais além.  

 

P: Para você, o que é internetês? 

PD: É justamente isso aqui, né?, a linguagem usada na/nas redes sociais, celular, por MSN, 

essas coisas.  

 

P: Em relação à resposta do questionário, o primeiro item, o número 1, “A leitura de 

textos com o internetês não fica clara”. O que você marcou e o que você tem a dizer 

sobre a sua resposta? 

PD: Eu discordo totalmente. Assim, acho que também pelo fato de, assim, eu TER contato 

com/com esses meios, com essas ferramentas que são utilizadas o internetês, como você 

chama aqui, acho que pelo menos pra mim facilita demais. Eu acho que muito/já assim pela 

minha idade também, por eu ser já, bem mais nova do que alguns professores/do que quem foi 

professor da gente, talvez pra eles que não utilizam e não tem muita, assim, aproximidade 

com/com essa faixa etária da/assim com a juventude que é quem faz uso disso, talvez PRA 

ELES seja um pouco difícil mas pra gente que tem contato eu acho que, pra mim num fica 

difícil não de ler. 

 

P: O item 2, “O internetês está abolindo a gramática normativa”.  

PD: É, às vezes, né?, devido o costume que eles tem de tarem usando/devido eles usarem 

demais é:: a/as redes sociais, celular e essas coisas, eles acabam trazendo o costume de:: de lá 

pra sala de aula também, né? 

P: Certo. Aí você acha que isso provoca uma abolição da gramática. 

PD: Em partes, né?, em partes, eu acho que sim. 

 

P: O item 3, “É mais fácil utilizar uma linguagem mais formal do que utilizar o 

internetês”. O que você acha disso? 

PD: Depende, né?, assim porque cada coisa que você vai fazer tem um nível diferente de 

formalidade, né? Uma carta, ela já/pra um amigo ela é uma coisa bem mais leve, mais sutil, já 

se você for mandar uma carta pra um presidente, por exemplo, já vai ter que ter uma 

formalidade bem maior. Acho que atrap/pode atrapalhar nisso aí, dependendo de ONDE você 

vai usar, eu acho que cada coisa tem um nível diferente. 

 

P: O item 4, “O internetês constitui um vício de linguagem a ser evitado”. O que você 

acha? 

PD: É justamente isso, eu acho que às vezes a gente tem que evitar, dependendo da ocasião 

que a gente se encontra. 

 

P: O item 5, “O internetês é prejudicial à Língua Portuguesa”. 

PD: É a mesma coisa ainda, né?, às vezes é, por/justamente nisso, a gente fazer uso onde não 

é devido. Às vezes, né?  
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P: O item 6, “O internetês atrapalha o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. 

Qual a sua opinião? 

PD: Às vezes. Eu acho que sim. É:: eles se/devido ao costume ele/o costume eles tem 

dificuldade de deixar, a gente/por mais que a gente insista/explique “olhe, vamo/isso aqui a 

gente pode usar aqui, aqui não”, mas o costume às vezes eles tem dificuldade de se libertar 

disso. Eles querem usar em tudo, por mais que a gente diga “não, olhe, aqui pode e aqui já não 

é tão legal”, mesmo que a gente diga “olhe, NÃO PODE”, a gente não taxe que não pode, 

apenas diga “não, vamos fazer diferente, vamos por aqui”, mas eles insistem muitas vezes em 

usar sempre. 

 

P: Uma pergunta agora. Você considera importante discutir ou trabalhar o tema da 

variação linguística nas aulas de Língua Portuguesa? 

PD: Humhum, é MUITO importante, né?, é:: pra gente justamente esclarecer isso aí, que num 

tem/não taxar como errado, dizer “não, É ERRADO”, só apenas explicar onde é que a gente 

vai usar e onde não fica tão bem a gente usar, explicar pra eles que pode, pode usar sim, mas 

vai ter a ocasião, vai ter o momento. 

 

P: Uma outra pergunta. A variação linguística é um tema presente em suas aulas? Se 

sim, de que forma? 

PD: Justamente sempre é:: batendo nessa tecla, sempre que eu vejo que eles tão utilizando 

muito, eu sempre discuto, trabalho os gêneros, né?, é/é essas coisas de e-mail, é:: de carta e 

sempre mostrando onde eu posso usar, onde eu não posso. Dessa forma, eu discuto muito a 

variação linguística quando eu tô trabalhando os gêneros textuais.  

 

P: O item 7 do questionário, “O internetês reflete o processo de variação linguística”. 

Você acha que tem alguma relação entre variação linguística e internetês? 

PD: Eu acho que sim, acho que é uma variação, com certeza. 

 

P: O item 8, “O internetês não deve ser utilizado na comunicação via internet”.  

PD: Sim, aí/pronto, no caso, eu discordo em partes, pronto, dependendo pra quem você 

tá/com quem você tá se comunicando e o que é que você tá enviando praquela pessoa, é 

diferente de você é:: se comunicar com algum amigo seu e mandar um e-mail, por exemplo, 

alguma coisa é:: uma entrevista, sei lá, um e-mail que você mande de trabalho, alguma coisa, 

é justamente isso, você SABER com quem usar e aonde usar.  

 

P: O item 9, “A comunicação via internet permite o uso do internetês”. 

PD: Permite, né?, é:: até observando aqui eu botei “concordo plenamente”, mas no caso eu já 

botaria “concordo às vezes”, já voltando a isso que eu disse, né?, você saber/dependendo da 

situação que você teja ela lhe permite, DEPENDENDO. 

 

P: O item 10, “O internetês não atende aos propósitos comunicativos das interações via 

internet”. 

PD: Eu discordo, discordo, totalmente. É uma forma de comunicação, não deixa de ser, é uma 

variação como, qualquer outra.  

 

P: O item 11, que é bem pessoal em relação ao uso, “Eu utilizo o internetês quando me 

comunico via internet”. 

PD: Às vezes. É:: se eu vou mandar um e-mail referente a alguma coisa da faculdade, 

conversando com meu orientador, alguma coisa assim, eu não utilizo, já no/quando eu tô 
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conversando com algum colega meu, algum amigo, aí sim. Quando é alguma conversa mais 

formal não, mas quando é distração, conversa informal entre amigos eu uso sim.  

 

P:  O item 12, “Eu permito que os meus alunos utilizem o internetês nas produções 

textuais escolares”. 

PD: Aí eu já bato, né?, nessa tecla de, não utilizar, deixarem pra essas outras coisas. No 

escrito eu fico sempre pegando no pé deles, já justamente pra isso, pra eles não levarem o 

costume de tá sempre, utilizando. Eu busco cobrar muito deles isso.  

 

P: O item 13, “Eu constato que os meus alunos fazem uso do internetês nas produções 

textuais escolares”. 

PD: Tem muita gente que usa, né?, são poucos, na verdade, os que não usam. Acho que 

devido eles tarem MUITO habituados eles usam bastante. Demais, demais mesmo. 

P: Então você já detectou nos textos deles esse uso. 

PD: Usam muito, muito. 

 

P: E aí como você reage diante do uso do internetês em textos escolares formais? Qual a 

sua reação? 

PD: É justamente isso, eu procuro tá conversando com eles e sempre explicando, não/pra não 

utilizarem quando for uma coisa mais formal, apenas quando for uma coisa mais informal, 

conversa, celular, essas coisas. 

  

P: O item 14, “Não é papel do professor de Língua Portuguesa discutir o uso do 

internetês com os seus alunos”. 

PD: Eu discordo, isso aí eu discordo, né?, é:: como é uma variação linguística e é uma coisa 

que eles utilizam muito eu acho importante conversar, informar, não deixa de/é:: de ser uma 

tarefa da gente, né?, uma coisa que A GENTE/A GENTE que é professor utiliza, então por 

que não discutir com eles? Eu acho que é uma forma de evitar justamente o uso indevido, de 

poder a gente/a gente tá instruindo eles mostrando onde usar, como usar, onde não usar, eu 

acho que é importante.  

P: E que momentos são ideais pra discutir o uso do internetês? 

PD: Eu acho que, qualquer momento que aparecer ali, que você vir, é importante. Num é só, 

por exemplo, não dizer “hoje eu vou chegar e vou falar sobre isso”, não, se tá surgindo, você 

tá vendo que tá aparecendo ali, então eu acho que no momento que ele aparece é o momento 

de discutir, vamo falar. 

P: Uma outra pergunta. Em que você se pauta para discutir o internetês com os seus 

alunos? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Você se baseia na sua formação 

acadêmica, na sua experiência profissional, no manual didático ou em alguma formação 

continuada? 

PD: Eu me baseio assim pelo, pelo que eu aprendi mesmo assim na/na faculdade, né?, e o/o 

que eu convivo/com aquilo que eu vejo, minhas experiências.  

P: O manual didático que você utiliza discute o internetês ou o uso do internetês? 

PD: Não. Até agora num/discute apenas assim, o gênero, de e-mail, essas coisas mas 

internetês não. 

P: Você acha que seria importante que tivesse essa discussão no livro didático? 

PD: Demais. Demais, demais. 

 

P: O item 15, “Eu me considero preparado para lidar com o internetês em sala de 

aula”? 

PD: Botei que concordo plenamente.  
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P: O item 16, “O professor de Língua Portuguesa deve corrigir o aluno que utiliza o 

internetês nas interações via internet”. 

PD: Pronto, no caso é justamente isso, né?, às vezes é preciso corrigir dependendo de ONDE 

ele tá usando, se ele tá usando num/é:: numa coisa formal aí sim eu acho que deve ser 

corrigido mas já/tem gente que taxa que você não pode falar DE JEITO NENHUM, EM 

NADA, utilizar essa lin/essa variação. Eu discordo disso aí, eu acho que deve ser corrigido 

apenas onde NÃO SERIA TÃO LEGAL, onde não deve ser usado de forma alguma. 

 

P: 17, “O professor de Língua Portuguesa deve corrigir o aluno que utiliza o internetês 

nos textos escritos escolares formais”? 

PD: Humhum, é o que eu digo, eu sempre procuro/tô constantemente conversando com eles 

sobre isso. 

P: E por que você acha que é importante corrigir esse uso no texto formal? 

PD: Justamente pra evitar esse hábito que eles tem constantemente de tá tudo/tem texto que a 

gente pega ele tá praticamente todo/devido o costume é/é algo que eles vivem ali diariamente 

cê vê é/o até dentro da sala de aula é difícil eles soltarem o celular, é:: cê vê que a gente é 

batendo na tecla ensinando a eles “vamo guardar o celular, vamo guardar o celular”. Escola, 

tem escola que é proibido/é:: proibido entrar com celular justamente por conta disso, eles tão 

ali fissurados, fixados naquilo ali que tem texto que você pega tá todo/quase todo/são poucas 

as palavras que tão escritas formalmente, né?, por completo, é:: é sempre resumido, sempre 

assim. Então é justamente pra evitar isso, a constância, o hábito.  

 

P: Você acha que se o professor não corrigir o uso nesse texto formal o aluno pode ser 

prejudicado? 

PD: Humhum, ele vai levar esse hábito da/que ele tem do uso ali, ele leva pra escola, então eu 

acho que se ele não é corrigido mais na frente ele vai chegar num canto/numa pro/num 

vestibular, por exemplo, ele vai chegar lá e vai botar, ele vai dizer “ah, ninguém nunca falou 

comigo sobre isso”, né?, “num fui corrigido, num fui instruído a não fazer assim, a fazer isso 

aqui em outro local”, eu acho que é nisso aí que pode prejudicar. 

 

P: E agora só para finalizar mais uma última pergunta. Como você acha que o professor 

de Língua Portuguesa deve reagir quando percebe que o aluno empregou o internetês na 

escrita de seus textos escolares formais? 

PD: É justamente isso que eu já disse anteriormente, né?, conversar e explicar como deve ser 

usado, aonde deve ser usado, eu acho que é isso, tudo na base é:: informar, conversar.  
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APÊNDICE N – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O SUJEITO PE 

 

P: Na sua opinião, o que é ensinar Língua Portuguesa? 

PE: Êita cara (risos), Luan, ensinar Língua Portuguesa é:: uma pergunta muito, abrange muita 

coisa, né verdade Luan?, ensinar Língua Portuguesa é/é:: poder transmitir para os alunos, o 

quê?, que tipo de conhecimento eu poderia dizer?, é:: linguístico, não só isso, né?, mas uma 

série de coisas, né?, cara falar a verdade eu num tô nem sabendo responder essa pergunta 

assim porque:: é muita coisa, se fosse uma coisa bem definida, num é?, pra responder, mas 

você acha que, a resposta tá incompleta?, quer perguntar de outra forma ou tem que ser 

assim? 

P: Não, você pode ficar à vontade, como você achar que compreendeu você dá sua 

resposta, tudo bem. 

PE: Eu acho que ensinar Língua Portuguesa é muito gratificante, né?, você, poder ensinar:: 

aos alunos a aprender a falar, a entender/perceber, várias coisas, que o rodeiam, né?/é uma 

pergunta muito/eu acho assim que pouco delimitada, né?, muito abrangente, pra responder 

assim. 

P: Humhum, porque é justamente esse o objetivo da entrevista, para o professor 

responder conforme a compreensão que tiver, para ficar mais à vontade. 

 

P: Para você, o que é internetês? 

PE: Na minha opinião o internetês é/é essa nova/de certa forma uma nova forma como as 

pessoas se comunicam na internet. O exemplo aqui “você” as pessoas já abreviam, né?, 

apenas o “v” e o “c”, dá pra você compreender o que elas querem dizer, então isso facilita, o 

quê?/é:: facilita porque:: na internet você estan/estando conversando com outra pessoa na 

internet você perde muito tempo digitando, né?, então dessa forma você ganha tempo e na 

medi/e ao mesmo tempo dá pra entender. “Que”, apenas o “q”, “você”, o “v” e o “c”, “aqui”, 

“a”, o “k” e o “i”, né?, “aqui”, você tá economizando tempo, e ao mesmo tempo quem está do 

outro lado vai entender o que você tá querendo transmitir,  

 

P: Em relação à primeira resposta do questionário, o primeiro item, o item 1 diz assim 

“A leitura de textos com o internetês não fica clara”. Você marcou a resposta 1 por quê? 

PE: Porque é o que eu acabei de falar nessa primeira questão, eu acho que fica clara, né isso?, 

ela fica muito clara, é:: com palavras assim por exemplo, como essas que eu acabei de citar, 

“muito”, “m” “t” “o”, eu acho que/agora eu volto atrás/é:: pode não ficar clara pra algumas 

pessoas mas pra quem já tem contato o internetês ele fica muito claro, né isso?, quem não tem 

contato tudo bem, eu volto atrás nesse quesito, posso ter me equivocado assim porque eu 

discordei totalmente, num foi?. 

P: Então você acha prefere marcar “discordo às vezes”? 

PE: É, acho que pensando bem por esse outro lado, né?, porque eu respondi essa questão/eu 

pensei “ah, eu discordo totalmente”, mas aí eu/pensando por esse outro lado, né?, tem pessoas 

que realmente talvez não entendam 

 

P: O item 2, “O internetês está abolindo a gramática normativa”. Você também 

discordou totalmente. 

PE: É, também. É, eu acho que eu respondi com pressa esse questionamento. Eu não acho que 

ele esteja abolindo totalmente, por quê?, o internetês é usado eu acho que em situações/é 

informais, né isso?, é:: por exemplo em conversas por por/por Skype, é:: Facebook, esse tipo 

de coisa, eu acho que ninguém tá mandando um documento pra:: pra algum órgão público ou 

pra alguém assim usando o internetês, né? 
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P: O item 3, “É mais fácil utilizar uma linguagem mais formal do que utilizar o 

internetês”. Você marcou “discordo às vezes”, por quê? 

PE: Eu acho que aqui eu me equivoquei/eu acho mais fácil utilizar na verdade o internetês, 

né?, eu acho que eu devo ter trocado algumas coisas. 

P: Essa aqui tá defendendo que é mais fácil utilizar uma linguagem mais formal. 

PE: Não, é/eu acho que eu me equivoquei nessa resposta, porque na verdade é muito mais 

fácil você utilizar o internetês. E aí eu já posso pensar e questionar o seguinte “mas será que 

todos compreendem o internetês”, né?. Eu não sei se foi isso que eu pensei quando eu 

respondi essa/esse questionário, pode ter sido também. 

 

P: O item 4, “O internetês constitui um vício de linguagem a ser evitado”. Você 

discordou totalmente. Você não concorda que ele é um vício de linguagem a ser evitado? 

PE: Não, eu acho que::/que ele não precisa ser evitado porque dependendo da situação como 

eu já falei antes ele é até bem-vindo, né isso?, eu acho que numa situação mais formal você 

não vai usar, lógico que você não vai usar o internetês, você vai usar, uma coisa mais formal. 

Então/mas numa situação que não requer formalidade então ele é bem-vindo. 

 

P: O item 5, “O internetês é prejudicial à Língua Portuguesa”. 

PE: Como eu venho falando, eu acho que não, acho que dependendo do do/de é:: da hora, do 

momento que ele é usado, acho que ele não é prejudicial. 

 

P: O item 6, “O internetês atrapalha o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. 

PE: É:: até agora na na experiência em sala de aula num tá atrapalhando em nada, ninguém tá 

usando o internetês, nenhum texto é::/em nenhuma produção de texto por exemplo até agora 

apareceu, então é uma coisa que:: eu acho que não, né?, num sei futuramente se pode 

acontecer, mas é/em situações práticas em sala de aula até agora não. 

 

P: Você considera importante discutir, trabalhar o tema da variação linguística nas 

aulas de Língua Portuguesa? 

PE: É importante trabalhar sim, acho que sim. 

P: E por que você acha que é importante trabalhar a variação linguística? 

PE: É:: é importante, porque:: acho que:: a gente deve:: co/entender como surgiu a Língua 

Portuguesa, entender suas variações, entender é:: qual a a linguagem que a gente utiliza, o 

porquê, entender o contexto social da coisa, sabe?. 

 

P: Então, a variação linguística é um tema presente em suas aulas? Se sim, de que 

forma? 

PE: Olhe só, é:: até agora, é:: como é meu primeiro ano, é:: tá começando a/a aparecer 

agora/eu comecei muito voltado/porque assim porque a a coordenadora pediu pra que a gente 

nesse começo trabalhasse muita produção textual/interpretação de texto, sabe?, a gente agora 

vai entrar mais em variação linguística, já são os temas agora do/são os assuntos agora 

do/referentes a/ao segundo bimestre ainda, então esse primeiro bimestre a gente não tá 

entrando muito nessa parte. 

 

P: O item 7, “O internetês reflete o processo de variação linguística”. Qual a relação que 

você observa entre variação linguística e internetês? Tem alguma relação entre essas 

coisas? 
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PE: É:: porque na verdade eu acho que:: o internetês é:: é uma varia/um tipo de variação 

linguística. Se você for analisar, o que é variação linguística?, é:: são:: como é que eu posso 

dizer?, agora tá me fugindo as palavras, mas é:: a pergunta de novo Luan, por favor. 

P: Qual a relação que você observa entre variação linguística e internetês? Pergunta 

relacionado com esse item 7 do questionário. 
PE: É, sabemos que a língua ela vari/ela variou muito ao longo do tempo, né?, e ela varia, 

então o internetês ele reflete é:: esse novo é:: o processo de globalização, de a:: internet 

presente na vida da gente, né?, então, acho que sim, acho que é uma nova:: um novo tipo de 

variação, acho que:: mais ou menos isso. É:: eu não tô sabendo bem explicar agora, eu queria 

usar as palavras que tão fugindo, mas eu acho que, acho que sim, a resposta é sim. 

 

P: O item 8 diz assim “O internetês não deve ser utilizado na comunicação via internet”. 

O que você acha? 

PE: Foi o que eu falei até agora, eu acho que ele é bem-vindo na comunicação via internet, em 

situações informais, lógico. 

 

P: O item 9, “A comunicação via internet permite o uso do internetês”. 

PE: Concordo. 

P: Não há nenhuma ressalva no caso? 

PE: Não, não, eu acho que/É, como eu tô dizendo/é:: depende da situação, né?. 

P: Da situação. Como assim, você pode explicar um pouco mais isso? 

PE: É como eu venho falando desde o começo, em relação à internet, é:: quando se fala em 

comunicação, que tipo de comunicação?, a com/tem a comunicação formal, lógico, na internet 

também, e a situação informal. Então como eu falei desde o começo eu acho que é muito 

bem-vindo na situação informal, de conversa, com um amigo, através das redes sociais, tudo 

bem, agora se, por exemplo, se já parte pra um documento, um e-mail que você precisa/é:: ser 

uma coisa que precisa ser uma coisa mais formal aí é claro que já é outra coisa, né?, a situação 

já muda. 

 

P: O 10, “O internetês não atende aos propósitos comunicativos das interações via 

internet”. 

PE: É, coloquei aqui “discordo às vezes”, né?, é o que eu acabei de falar, depende muito da 

situação, depende do contexto. 

 

P: O item 11, que é bem pessoal mesmo, “Eu utilizo o internetês quando me comunico 

via internet”. Você marcou qual? 

PE: Concordo plenamente, eu não pensei nisso que eu acabei de/é:: que eu acabei de falar. 

Então eu uso bastante o internetês, é:: mas claro como eu falei, se for enviar um documento 

um e-mail assim mais formal eu já/claro que eu não utilizo. Eu marquei aqui “concordo 

plenamente”, né?, eu não pensei nessa nessa. 

P: Você mudaria pra qual? 

PE: “Concordo às vezes”, né?, pra não ficar o plenamente já que tem esse outro lado da 

moeda, né?. 

P:  O item 12, “Eu permito que os meus alunos utilizem o internetês nas produções 

textuais escolares”. 

PE: E aí eu não tinha começado a dar aula ainda e coloquei “concordo às vezes”, eu acho 

que:: eu até mudaria/”não tenho opinião formada a respeito do assunto” ainda/acho que sim, 

se o texto, se a produção textual que você vai passar pra o aluno, se ela permite o uso do 

internetês tudo bem, mas eu acho bem difícil, num é?, só se você/por exemplo, for é:: mandar 

o aluno fazer o quê?, pedir pra o aluno fazer uma autobiografia e se você permitir, “não, se 
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você quiser usar uma linguagem informal, tudo bem”, mas eu acho que:: o internetês na sala 

de aula, ainda assim, é uma coisa nova ainda, né?, ainda precisa ser discutida.  

 

P: O item 13, “Eu constato que os meus alunos fazem uso do internetês nas produções 

textuais escolares”. 

PE: É:: eu não vou colocar que:: cem por cento não, então eu vou reformular e vou colocar 

“discordo às vezes”, só pra não ficar uma coisa totalmente fechada, é porque até agora como 

eu já falei eles não tão usando ainda. 

P: Até agora você não detectou? 

PE: Até agora não. 

P: Nem em provas, nem em trabalhos, nem produção de texto? 

PE: Não, até agora não. 

P: Então assim, você não acha que a resposta deveria ser “discordo totalmente”. 

PE: Hum. Ah, é verdade. 

P: Porque assim, tem que ser de acordo com a realidade vivenciada. 

PE: Certo, verdade. Então é. 

 

P: Você não encontrou ainda. Vamos fazer uma suposição então. Como você reagiria 

caso detectasse o internetês nos textos dos alunos como é que você reage diante desse uso 

do internetês nos textos escolares formais? 

PE: Não tinha pensado nisso/nessa possibilidade ainda. Então eu acho que:: não sei, eu que a 

gente tem que/eu teria que talvez conversar com o aluno e explicar a ele essas situações, né?, 

que é/que é o que eu venho falando desde o começo, você pode usar o internetês, na minha 

opinião, na situação informal, mas na situação formal, como por exemplo, numa prova e num 

trabalho eu acho que requer mais/uma situação mais formal, né?, você tem que:: levar mais a 

sério, então eu acho que:: teria que conversar com o aluno a respeito disso.  

 

P: O item 14, “Não é papel do professor de Língua Portuguesa discutir o uso do 

internetês com os seus alunos”. 

PE: Discordei totalmente, né?, e ainda discordo, que:: o professor de Língua Portuguesa é o 

papel dele discutir variedades linguísticas, variantes, é:: o uso do internetês, eu acho que:: se 

você parar pra pensar, eu acho que essa nova geração praticamente todos conhecem o 

internetês, não/se você chegasse pergun/”alguém conhece o internetês?”, “não sei explicar 

não”, mas conhece essas palavras aqui, tipo tem aqui, “soh, eh, jah”, todo mundo hoje usa, 

“nois”, “naum”, com “u” “m”, né?, acho que todos, acho que praticamente todos usam, 

porque se você analisar, eu acho que:: pouca gente/poucos adolescentes por exemplo não 

não/não usam as redes sociais, né né isso?, acho que:: não tenho fontes aqui mas/não posso 

nem dizer que todos mas uma grande parcela usa. 

 

P: Então você acha que é papel do professor discutir. Você acha que existe alguns 

momentos específicos que deve acontecer essa discussão? Em que momento você acha 

que o professor deve abordar o uso do internetês? 

PE: Eu acho que a partir do momento que o professor perceba que o aluno começou a usar o 

internetês, eu acho que sim essa era a hora de discutir, explicar ou tentar entender alguma 

coisa. Esse era o momento, o professor começa a identificar o uso do internetês em sala de 

aula/então é hora de:: chamar pra uma conversa, uma discussão, acerca do assunto. 

P: No caso, você ainda não discutiu com os seus alunos. 

PE: Não, é como eu falei, até agora, é:: eu não detectei o uso do internetês. 
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P: Então, assim, caso você chegue a detectar, e até mesmo diante do modo como você 

compreende o internetês, em que você acha que se pauta essa sua compreensão? Na sua 

formação acadêmica, na experiência profissional, no livro didático ou em alguma 

formação continuada ou em alguma outra coisa? 

PE: É:: na verdade, se eu falar pra você que, a única vez que eu vi é:: não foi um debate, foi 

uma defesa de TCC falando do internetês, então só a partir daquele momento ali é que eu 

comecei a/a pensar sobre o uso do internetês, e mas/jamais, por exemplo, não discuti nunca 

com outro professor, sobre o uso do internetês ou até mesmo com qualquer pessoa na rua, é:: 

é uma coisa, por exemplo, eu particularmente uso o internetês, eu acho que a/há uns dez anos, 

por exemplo, é:: eu conhecia bem o uso do internetês, não conhecia ainda com esse nome, 

internetês, e como eu tô falando, nunca discuti com ninguém antes sobre isso, é uma coisa, na 

minha opinião, que já é antiga, mas a discussão é totalmente nova. 

P: Certo. Durante a formação acadêmica, com os professores seus na licenciatura, você 

chegou a discutir? 

PE: Se eu cheguei a discutir eu não me recordo, no momento. 

P: No livro didático que você utiliza, há alguma discussão sobre o internetês? 

PE: Eu olhei o livro quase por completo eu acho e até agora eu não vi nada. Não olhei o livro 

por completo, mas olhei boa parte do livro, não posso dizer que não tem, que não exista, não 

posso dizer que não há. 

 

P: O item 15, “Eu me considero preparado para lidar com o internetês em sala de aula? 

PE: Aí é o que eu falei, é uma coisa totalmente nova ainda (risos), na minha vida essa 

discussão, falar a verdade pouco preparado ainda. 

 

P: O item 16, “O professor de Língua Portuguesa deve corrigir o aluno que utiliza o 

internetês nas interações via internet”. O que você acha? 

PE: Aí eu já/eu discordei até totalmente, né?, eu acho que eu manteria minha resposta, não é 

papel do professor corrigir um aluno porque ele usa o internetês numa situação de:: interação 

via internet, acho que a situação de interação aqui ela, não sei, posso tá enganado, mas ela não 

se refere a uma situação formal, na minha opinião, o que eu tô entendendo aqui. Então eu 

acho que sim, é liberado o uso do internetês, no caso aí, como eu venho defendendo desde 

o/do princípio aqui. 

 

P: E o item 17, “O professor de Língua Portuguesa deve corrigir o aluno que utiliza o 

internetês nos textos escritos escolares formais”? 

PE: Eu até coloquei “concordo às vezes” aqui, então é aquela coisa/que eu acho que o texto 

escolar, independente da forma como ele é aplicado eu acho que ele requer uma situação 

mais/mais formal, né isso?, eu acho que, como eu falei pra você, se o alu/se o professor não 

abriu essa possibilidade/não deu essa possibilidade ao aluno dele usar o internetês, então eu 

acho que/não sei se essa palavra co/de que forma corrigir, mas eu acho que pelo menos 

conversar e tentar explicar. 

 

P: Só para finalizar, mais uma pergunta. Como você acha que o professor de Língua 

Portuguesa deve reagir quando percebe que o aluno empregou o internetês na escrita de 

seus textos escolares formais? 

PE: Eu acho que o seguinte, se o professor não tinha conversado ainda com o aluno a 

respeito/os seus alunos a respeito do/do uso do internetês, em um texto formal, primeira vez 

que ele identifique então eu acho que ele/é como eu venho defendendo aqui nessa entrevista 

desde o princípio, eu acho que ele deve explicar ao aluno exatamente isso, o 

internetês/ele/acho que o internetês é bem-vindo numa situação informal de comunicação, 
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numa conversa com um amigo, numa rede social, mas aqui no/na prova por exemplo/ou nessa 

produção de texto que eu pedi eu acho que você deve evitar o internetês, apesar de que o 

professor/o professor e até mesmo outra pessoa que pegasse esse texto ia entender, né?, o que 

tá lá escrito, mas então como a situação é uma situação mais formal, vamos dizer assim, então 

eu acho que:: é:: cabe ao professor conversar com o aluno e explicar, a situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


