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Resumo  

 

Muito se fala, na atualidade, a respeito da diminuição de jovens leitores. Será mesmo 

que os jovens estão lendo menos? Ou será que, na verdade, apenas estão diversificando 

seus suportes de leitura? Com a internet o número de informações a mercê de um click 

são as mais diversas e incontáveis. Os usufrutuários têm diante de seus olhos um mundo 

de conhecimento a ser desvendado. Tudo, absolutamente tudo, se encontra na Internet.  

Falamos de leitores. E escritores? Com a utilização desenfreada das redes sociais e os 

mais diversos meios de comunicação espalhados na Rede, os utentes têm a possibilidade 

de aumentarem seu fluxo de leitura, assim como, o de escrita, no entanto, eles estão 

realmente gerando estas práticas? É para isto que se compõe esta pesquisa. Através de 

breve análise das características dessa rede da atualidade, pretende-se evidenciar, de 

forma crítica, as influências que a rede social Facebook tem ocasionado na leitura e na 

escrita de seus internautas.  
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Resumen 

Mucho se ha dicho, en la actualidad, de la disminución de los jóvenes lectores. ¿Podría 

ser que los jóvenes leen menos? ¿O es que realmente se están diversificando los 

soportes de lectura? Con la cantidad de información de Internet a merced de un clic es el 

más diverso e incontables. Los usufructuarios tienen ante sus ojos un mundo de 

conocimiento que se hará público. Todo, absolutamente todo, es la Internet. Hablamos 

de los lectores y los escritores? Con el uso extendido de las redes sociales y los más 

diversos medios de comunicación distribuidas en la red, los usuarios tienen la 

posibilidad de aumentar su flujo de la lectura y la escritura, sin embargo, en realidad 

están generando estas prácticas? Esto es lo que consiste esta investigación. A través del 

breve análisis de las características de esta red hoy en día, tenemos la intención de 

mostrar, en un influye críticamente en la red social Facebook ha resultado en la vida y la 

escritura de su Internet.  

 

PALABRAS CLAVE: lector, escritor, influencias; Facebook 
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INTRODUÇÃO 

A linguagem é uma das capacidades cognitivas mais flexíveis e adaptáveis às 

mudanças de comportamento, é ainda a responsável pela disseminação das constantes 

transformações sociais, políticas, culturais geradas pela criatividade do ser humano. As 

inúmeras modificações ocorridas nas formas e possibilidades de utilização da linguagem 

em geral e da língua, em particular, são reflexos inquestionáveis das transformações 

tecnológicas emergentes no mundo, particularmente nos últimos 30 anos, quando os 

equipamentos informáticos e as novas tecnologias de comunicação começaram a fazer 

parte de forma mais precisa na sociedade e no cotidiano das instituições. 

 Com a introdução inevitável das mídias no cotidiano da sociedade, nota-se a 

presença de gêneros textuais, chamados emergentes: os gêneros eletrônicos ou digitais. 

Destes, fazem parte os gêneros textuais fundamentados e divulgados midiaticamente, 

seja por TV, rádio, como também o de maior repercussão na atualidade: A Internet. 

Temos, com o computador, um instrumento que se tornou, não só de uso 

profissional, como pessoal, e de cunho informativo, comunicacional, e para o lazer.  

A partir do surgimento e popularização da Internet – Rede Mundial de 

Computadores – tem-se propagado a ideia de que este meio é, também, um dos grandes 

responsáveis por mudanças nas relações interpessoais e linguísticas neste novo século, 

sendo possível a observação de diferentes textos, assim como alteração nas formas de 

escrita.   

Gêneros textuais como as cartas, telegramas, assim como os cartões, tomaram 

uma nova forma com a inserção dos meios tecnológicos, tendo a internet como principal 

deles. Estes gêneros, ainda com a mesma função, ganham uma nova roupagem, 

tornando-se cada vez mais dinâmicos e rápidos, assim como podemos observar nos 

bate-papo e status do Facebook, comunicadores instantâneos, Twitter e E-mails, já que 

ganhar tempo é algo imprescindível hoje.  

Neste sentido, cria-se um leque de variadas formas linguísticas observáveis, 

visto que cada gênero, dito digital, baseia-se, ou poderíamos dizer, atualiza-se, a partir 

de gêneros anteriormente criados, fazendo com que novos recursos de interação e busca 

de informação nos meios virtuais, venham a ser instituídos. 

Assim sendo, diante dos inúmeros gêneros textuais emergentes nesta categoria, a 

rede de relacionamentos Facebook, é o gênero escolhido para reflexão neste artigo, 

utilizando-se como pressuposto seu vasto e universal uso nas relações da sociedade, 
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trazendo consigo serviços antes atribuídos a outros softwares, como os Messengers, 

Chats e outros. Nesta análise, focalizar-se-á a utilização da linguagem, em nível verbal e 

não-verbal e quais as modificações que seus usos têm provocado nos hábitos dos 

usuários do site de relacionamentos.  

A popularização do Facebook trouxe para as novas formas de interação, 

mudanças consideráveis na escrita dos usuários, dada sua espontaneidade e rapidez na 

comunicação, além de uma maior liberdade de escrita; obedecendo a sua intenção 

comunicativa, os usuários não se propõem a seguir a norma padrão da língua, ao se 

utilizarem tanto da linguagem verbal quanto a não-verbal (imagens, sons, etc).  

Desse modo, dir-se-á que o ponto focal deste estudo consiste no questionamento 

sobre a escrita, ou melhor dizendo, a falta de escrita de muitos usuários da rede social, 

tendo em vista a geração exorbitante de imagens com escritas prontas, os chamados 

scraps. Mas até que ponto vai este uso e qual sua real significação? As pessoas estão 

escrevendo menos ou lendo mais? Ou os dois simultaneamente?  

Em função disso, pretende-se fazer uma análise na escrita dos usuários da Rede 

de relacionamentos Facebook e constatar se o uso excessivo de imagens e textos 

prontos demonstra o aumento de leitores e a considerável diminuição de escritores, ou 

se vêm tratar-se apenas de mais um recurso facilitador do desenvolvimento da 

linguagem na Internet . 

O trabalho que aqui se apresenta foi motivado pela necessidade em se estudar e 

analisar os fenômenos linguísticos de escrita, em meios de comunicação virtual, 

necessidade que surge quando percebemos a enorme difusão existente entre jovens na 

sociedade atual, utilizadores dessas redes de relacionamento e comunicação para 

diversão, pesquisa, relacionamentos ou outro interesse que seja.  

O objetivo maior, com este trabalho, é observar a presença da língua escrita na 

vida cotidiana, virtual e real, de usuários do Facebook e a evolução da própria estrutura 

da rede de relacionamentos, desde sua criação, seus aplicativos e/ motivação de sua 

utilização. 

O ponto de partida para a elaboração desta pesquisa fez-se tendo em vista noções 

hipotéticas como a indução de que a utilização cada vez maior dos scraps dá-se por 

comodismo, na busca de uma comunicação mais rápida/breve, utilizando-se, pois, de 

textos prontos, utilizadas em formato de imagens, para intermediar essa interação. 

Redes sociais como o Facebook, Orkut e outros, apresentam páginas especiais com 
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estes serviços (Fanpage), o que, muito evidente, traz ao usuário a resposta rápida ao seu 

desejo de exposição de sentimentos. Assim como, revelam os pensamentos comuns a 

grande parte dos internautas participantes da Rede, que, devido à estrutura do Site, 

apresenta opções como: Compartilhar; Curtir e Comentar, o que só vem a facilitar o uso 

destes gêneros textuais. 

Desse modo, este trabalho se estabelece como uma pesquisa de alta relevância 

para os estudos linguísticos, haja vista que faz uma reflexão crítica acerca das principais 

modificações promovidas nas atividades linguístico-cognitivas dos usuários, a partir das 

inovações tecnológicas, além das possíveis motivações / influências e consequências da 

instalação desse fenômeno de escrita, na linguagem dos usuários, além da análise social-

qualitativa de escritores/leitores, hoje.  

Tem-se com isto a pretensão de mostrar que os sites de relacionamento surgem 

mais como ferramenta de auxílio à aquisição das habilidades de leitura e escrita do que 

como um novo empecilho para o domínio dessas habilidades. 

Para compor o corpus deste trabalho, foram coletadas páginas da rede social, on-

line, em períodos distintos, a fim de analisar o uso da escrita (em todas as suas formas) 

presentes no ambiente virtual e a evolução da estrutura do Site, com sua função social , 

assim como do usuário do Facebook. 

Todavia, é de indispensável importância destacar que só se poderia confirmar, 

ou mesmo retificar esses apontamentos, a partir de estudiosos da área e afins, como 

Gnerre (1998), Silva (2001), Soares (1996), Marcuschi (2008), Araújo (2007), 

Marcuschi e Xavier (2005), Kenski (2007), Araújo e Dieb (2009) e da análise de 

algumas páginas na rede de relacionamentos Facebook. 
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1. UMA BASE TEÓRICA 

1.1 Gêneros textuais 

 

As noções de gêneros textuais não são recentes, segundo a história, no Ocidente, 

já se tem aproximadamente vinte e cinco séculos. Porém, tem-se na atualidade, novos 

conceitos, ou um novo olhar, sobre esta temática. 

A perspectiva de gêneros esteve atrelada, em sua maior parte do tempo, ao 

campo da literatura, mas em conceitos atualizados, principalmente na linguística, “hoje, 

gênero é facilmente usado para referir uma categoria distintiva de discurso de qualquer 

tipo, falado ou escrito, com ou sem aspirações literárias”, como dirá Swales (1990 apud 

MARCUSCHI, 2008, p. 147). 

Um texto só é texto a partir do momento em que alguém se dispuser a lê-lo; 

logo, no momento da produção textual deve-se ter em mente para qual leitor – real ou 

imaginário - o texto será direcionado. Isso faz com que tenhamos a noção de 

aceitabilidade, o que nos induz a estruturarmos o texto sob um foco, uma dada direção. 

Baseado nessa premissa, vêm a tona as noções de tipo e gênero textual, sendo que tipo 

textual refere-se à estrutura composicional do texto e gênero textual às diferentes formas 

de expressão textual.  

Marchuschi (2008, p. 149) afirma que “a análise de gênero engloba uma análise 

do texto e do discurso, e uma descrição da língua e visão da sociedade, e ainda tenta 

responder a questões de natureza sociocultural no uso da língua de maneira geral”, ou 

seja, dizemos tratar-se da representação linguística do cotidiano da sociedade, tendo, 

desse modo, uma função social indiscutível, o que contribui para ordenar e estabilizar as 

atividades comunicativas que se processam no dia-dia.  

Afirma-se então, que a criação e uso dos gêneros textuais ocorrem mediante as 

precisões e atividades sócio-culturais de cada comunidade, além do envolvimento com 

inovações tecnológicas, o que nos impulsiona a constatação da propagação da imensa 

variedade de gêneros emergentes.  

Os gêneros textuais surgem, situam-se e integram-se nas culturas em que se 

desenvolvem, e caracterizam-se por suas funções comunicativas, cognitivas e 

institucionais e também por sua forma, portanto, são formas sócio-históricas e culturais. 
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Os gêneros não surgem do nada, mas através da transmutação de outros gêneros, 

conforme o tempo e o espaço em que estão. 

O ensino de gênero se concretiza dentro da sala de aula, infelizmente, em sua 

maioria, não parte para a vida cotidiana dos alunos por não estar contextualizado, 

Bezerra (2002, p. 41) mostra a importância de se utilizar gênero, quando diz: 

O estudo de gênero pode ter consequência positiva nas aulas de Português, 
pois leva em conta seus usos e funções numa situação comunicativa. Com 
isso, as aulas podem deixar de ter um caráter dogmático e/ou fossilizado, 
pois a língua a ser estudada se constitui de formas diferentes e específicas 
em cada situação e o aluno poderá construir seu conhecimento na interação 
com o objeto de estudo, mediado por parceiros mais experientes.      

Dize-se, pois, que os gêneros textuais fazem parte da vida do ser humano, ou 

mais, que formam e constituem o próprio ser humano enquanto espécie falante. É a 

partir dos gêneros textuais que ocorre a interação com o outro, e é consequentemente 

através da linguagem que o sujeito forma suas ideologias e representa sua subjetividade. 

Por isso Marcuschi (2008, p. 154) nos diz que “... é impossível não se comunicar 

verbalmente por algum gênero, assim como é impossível não se comunicar verbalmente 

por algum texto.” Isso porque qualquer atividade verbal é realizada através de textos 

que se materializam em algum gênero. O autor ainda nos revela a dificuldade em 

identificar e classificar estes gêneros textuais, visto serem muitos, embora não infinitos. 

Para se identificar um gênero textual como tal, embora eles não se definam por 

sua forma (estrutural ou linguística), e sim por seus ares sócio-comunicativos, às vezes, 

faz-se necessário observar seu suporte, visto que o suporte somado a sua função 

determina a classificação do gênero, assim temos gêneros já determinados por uso e 

funcionalidade, no entanto, podendo assumir novos papéis em vista de seus novos 

objetivos, defrontamo-nos com a discriminação de gêneros por sua função sócio-

comunicativa, assim como mediante o suporte e ambiente em que se apresentam.  

Koch (1998) afirma que a competência sociocomunicativa do falante/ouvinte é 

que o conduz a distinção dos gêneros e, consequentemente, a sua competência textual 

permite-lhe saber quais sequências predominam em um texto para classificar o seu tipo. 

Há então uma capacidade metatextual, segundo ela, que provém do contato quotidiano 

do sujeito com os textos. 

Bakhitin (1997, apud CARNEIRO, 2009) fala que os gêneros do discurso, são a 

instância de enunciados em cada situação comunicativa, ou seja, com isto percebe-se 
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que o uso da linguagem está relacionada a toda e qualquer esfera de atividade humana, 

por mais diversificada que seja.  

Podemos afirma então, que o surgimento de gêneros textuais decorre das 

necessidades e atividades sócio-culturais de uma comunidade, assim como, da relação 

com inovações tecnológicas. Adicionamos a exposição de Marcuschi (2003, p.19) sobre 

o surgimento e expansão dos gêneros textuais:  

(...) uma simples observação histórica do surgimento dos gêneros revela que, 
numa primeira fase, povos de cultura essencialmente oral desenvolveram um 
conjunto limitado de gêneros. Após a invenção da escrita alfabética por volta 
do século VII A. C., multiplicam-se os gêneros, surgindo os típicos da 
escrita. Numa terceira fase, a partir do século XV, os gêneros expandem-se 
com o florescimento da cultura impressa para, na fase intermediária de 
industrialização iniciada no século XVIII, dar início a uma grande ampliação. 
Hoje, em plena fase da denominada cultura eletrônica, com o telefone, o 
gravador, o rádio, a TV e, particularmente o computador pessoal e sua 
aplicação mais notável, a internet, presenciamos uma explosão de novos 
gêneros e novas formas de comunicação, tanto na oralidade como na escrita.  

 

Prova-se assim que a presença atuante das novas tecnologias, além da 

necessidade social, foram os motivadores do número exorbitante de gêneros que são 

criados, ou melhor dizendo, transmutados/modificados nos presentes dias. 
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1.2 Gêneros digitais 

Estamos vivenciando a sociedade tecnológica, sendo vistos a ampliação e 

avanços principalmente das tecnologias digitais de comunicação e informação, como 

também eletrônicas. Essas tecnologias trazem mudanças consideráveis em diversas 

áreas da sociedade, sejam elas profissionais, informacionais, além das verificáveis 

transformações nas comunicações interpessoais, e com o mundo. 

A linguagem também é uma tecnologia, embora estarmos habituados a 

associação entre tecnologia e máquina, Kenski (2007, p.23) coloca que “a linguagem é 

uma construção criada pela inteligência humana para possibilitar a comunicação entre 

os membros de determinado grupo social”, sendo criados, para tanto, os recursos 

necessários a cada grupo.  

Sem sequer se consolidar, esses gêneros eletrônicos já provocam polêmicas 

quanto à natureza e proporção de seu impacto na linguagem e na vida social.  

A principal indagação que percorre as páginas publicadas é: “Será mesmo que o 

uso da escrita, uma vez radicalizado e tornado comum nas formas dos bate-papos 

eletrônicos e todas as demais formas de escrita síncrona, poderá alterar a própria forma 

de se escrever?” (Marcuschi, 2005, p. 62) 

Crystal (2001 apud MARCUSCHI, 2005, p. 63) vai dizer que as interações 

nesses ambientes são fascinantes por duas razões, inicialmente porque “providenciam 

um domínio no qual podemos observar a linguagem em seu estado mais primitivo” e 

depois, porque “os grupos de bate-papos fornecem evidências da notável versatilidade 

linguística que há entre as pessoas comuns- especialmente o pessoal jovem.” Em suma, 

pode-se falar em uma linguagem “livre” de monitoração, aberta ao campo da 

criatividade exigida pela situação comunicativa. A despeito disto, Halliday (1996 apud 

MARCUSCHI, 2005) dirá que estas novas tecnologias inseridas no processo de leitura e 

escrita, trarão uma considerável diminuição na distância entre a fala e a escrita.  

A nossa “arma” para o desenvolvimento, desde as civilizações antigas, sempre 

foi a linguagem oral, e mesmo hoje, esta “arma” tem importância, não total, mas 

considerável. Após o surgimento da escrita, as civilizações conseguiram abarcar um 

legado cultural que pudesse ser transmitido, sem necessariamente a presença face a face, 

o que possibilita uma ampliação da comunicação entre povos dado o espaço geográfico 

e o tempo.  

Presentemente, em plena fase da denominada cultura eletrônica, com o celular, 
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os MPs, o rádio, a TV e, particularmente o computador pessoal e sua aplicação mais 

considerável, a Internet, constatamos uma explosão de novos gêneros e novas formas de 

comunicação, tanto na oralidade como na escrita. Pode-se dizer que os gêneros são 

quase inúmeros em diversidade de formas, obtêm denominações nem sempre unívocas 

e, assim como surgem, podem desaparecer, ou dito de melhor forma, podem atualizar-se 

e evoluir. 

Kenski (2007, p.31) traz-nos a noção de uma “nova” modalidade da língua, a 

linguagem digital, definida pela autora como “simples, baseada em códigos binários, 

por meio dos quais é possível informar, comunicar, interagir e aprender. (...) engloba 

aspectos da oralidade e da escrita em novos contextos.” Tornando-se mais flexível, 

veloz e dinâmica, esta linguagem faz um misto entre a escrita e a oralidade e reinventa 

“regras” de comunicação no tempo, espaço e pessoa. No entanto, se analisarmos 

previamente, mesmo sem a consolidação efetiva desses gêneros eletrônicos, já têm 

provocado polêmicas quanto à natureza e proporção de seu impacto na língua e no 

social. 

Os gêneros textuais, assim como a linguagem, sofrem mutações/ evoluções de 

acordo com a necessidade do falante, é assim que discriminamos o aparente surgimento 

de “novos” gêneros textuais, a exemplo dos chamados gêneros digitais. Em virtude da 

necessidade de comunicação e interação social, tendo em vista o avanço tecnológico em 

curso, faz-se obrigatória a atualização e adequação dos gêneros já existentes para um 

modelo mais eficaz de uso nas novas mídias.  

Araújo e Biasi-Rodrigues (2007, p.79) declaram que 

Com o advento da Internet, como usuários e profissionais do ensino da 
linguagem, não só convivemos com a transposição de alguns gêneros do 
meio impresso para o digital como nos defrontamos com significativas 
transformações decorrentes dos recursos da nova tecnologia e, em 
consequência, temos de operar comunicativamente com novos gêneros e com 
uma linguagem multimodal e multifuncional, o que nos exige um letramento 
digital.  

 

Como se pode observar, os maiores exemplos deste fato são os e-mails, que se 

pode assimilar a uma carta pessoal, temos com os Chats a maior instância representativa 

das conversações (em grupos ou não) face a face, entre outros tantos. Nisto segue a 

ideia de que não é tanto o caráter formal, mas o aspecto sócio-comunicativo e as 

atividades desenvolvidas que distinguem o gênero. Assim Araújo e Biasi-Rodrigues 

(2007, p.17) assinalam que:  
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Em princípio, parece possível concordar com Thomas Erickson (1997, p.4), 
para quem o estudo da comunicação virtual na perspectiva dos gêneros é 
particularmente interessante, porque “a interação on-line tem o potencial de 
acelerar enormemente a evolução dos gêneros” tendo em vista a natureza do 
meio tecnológico em que ela se insere e os modos como se desenvolve. [grifo 
do autor] 

 

Um aspecto observável nesses novos gêneros emergentes, ou mais 

especificamente, os digitais, é a distância mínima que há entre a linguagem oral e a 

escrita. Como afirma Marcuschi (2008), esta linguagem tem se tornado cada vez mais 

dinâmica, e híbrida, visto que mescla signos verbais, sons, imagens dentre outros 

recursos interativos, tornando a distinção entre forma escrita e forma oral, nem sempre 

tão clara. 
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1.2.1 Letramento na Internet 

No seguimento de análises sobre a linguagem e as práticas escolares cotidianas, 

mediadas pelas novas tecnologias digitais, temos na Linguística Aplicada o interesse em 

como funcionam tais mídias e de que forma afetam a escrita de seus usuários na vida 

dentro e fora dos meios virtuais.  

Entendemos por letramento os conhecimentos práticos que o indivíduo usa para 

exercer qualquer das funções letradas. Assim, insere-se também, uma nova tipologia de 

letramento: O letramento digital. Este, sendo adquirido ao longo da década de 90, 

quando temos uma distribuição maior, ainda não a popularização hoje existente, mas 

uma ampliação no uso de tecnologias digitais, dada a queda dos preços dos 

equipamentos, a facilidade e agilidade da comunicação através dos diferentes canais e 

ambientes abertos na rede mundial de computadores, assim como, pela criação de 

diferentes programas de interface que facilitaram para os usuários não técnicos, o uso do 

computador e da Internet.  

Com a “invasão” dos meios digitais interferindo consideravelmente na 

comunicação da sociedade atual, a linguagem foi um dos primeiros elementos a sofrer 

fortes influências do meio virtual, logo, atingindo uma meta de resignificação enquanto 

escrita.  

Assim, Illich (1995 apud BRAGA 1999, p. 187) afirma:  

 

A escrita, a título de exemplo, precisou encontrar formas alternativas 
(estruturais, gráficas e visuais) para transmitir informações que, na 
comunicação oral face a face, valiam-se das convenções prosódicas ou da 
linguagem corporal. Isso explica por que o texto escrito deixa de ser visto 
como mera transcrição da fala (a linearidade da escrita alfabética reforça esse 
aspecto secundário da escrita) para assumir características particulares, mais 
adequadas aos modos de recepção visual.  
 

Ao observarmos tais alterações na escrita, enquanto modalidade comunicativa 

mais corriqueira no meio digital, tornar-se-á perceptível que as ditas novas linguagens 

têm, assim como os gêneros virtuais, sua base em valores e convenções já aceitos e 

compartilhados na cultura, não é totalmente inédita, há então, uma adaptação para o 

ambiente virtual.  

Braga (1999, p. 193) no que tange a relação do indivíduo com as novas 

possibilidades tecnológicas, discorre que  
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mesmo considerando tais barreiras, a tecnologia digital, pelos fatores já 
mencionados, pode ampliar as possibilidades de “acesso” social, e permite 

vivenciar a diversidade cultural de uma forma sem precedentes nas culturas 
letradas tradicionais.  

 

Ou seja, mesmo o letramento na Internet é legítimo e os interactantes usaram da 
criatividade e todos os recursos oferecidos pelo Site, ou Sites, para a manutenção e 
ampliação da comunicação.  
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1.3  Facebook: A rede social 

             As redes são a interligação de computadores que conectam, de forma 

gigantesca, pessoas de todos os lugares e com os mais variados objetivos (pedir ajuda, 

conversar, informar, namorar, enfim, interagir).  

“A internet é o espaço possível de integração e articulação de todas as pessoas 

conectadas com tudo o que existe no espaço digital, o ciberespaço.” (KENSKI, 2007, 

p.34) Ou seja, é a “rede das redes” (idem). 

Quando tratamos das relações virtuais, dado os aspectos do ambiente 

tecnológico em estudo, temos em mente os conceitos de falso, ilusório, imaginário, 

assim como destaca Aranha (2007), no entanto, após o aprofundado uso das mídias, em 

especial as digitais, notamos que ao invés de uma desmaterialização do real, deparamo-

nos agora, com a ampliação da comunicação e a redução das distâncias geográficas, até, 

outrora existentes. Afirmamos que o “mundo virtu(re)al” favorece não apenas o 

indivíduo, mas ao desenvolvimento das sociedades atuais.  

Castells (1999, apud KENSKI, 2007, p.36) diz-nos que o essencial não é, 

necessariamente, a natureza tecnológica da rede, mas, o novo modelo de “virtualidade 

real” onde o que realmente faz diferença é a possibilidade instantânea, e esta é uma das 

palavras mágicas para este ambiente, de qualquer pessoa informar e estar informada 

pelos desenvolvimentos da rede, já que este está em constante evolução e inovação. 

 Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras 
palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e 
relativamente estável de estruturação de um todo.(...) Na conversa mais 
desenvolta, moldamos nossa fala às formas precisas de gêneros, às vezes 
padronizados e estereotipados, às vezes mais maleáveis, mais plásticos e 
mais criativos. A comunicação verbal na vida cotidiana não deixa de dispor 
de gêneros criativos (BAKHTIN, 1953, p.301, apud ARAÚJO e COSTA, 
2007). 
 

A partir daí fica claro perceber que os gêneros emergentes, a despeito do 

Facebook e seus componentes, são, provadamente, gêneros emergentes que reescrevem 

a comunicação verbal escrita através dos serviços disponíveis na rede social.  

Isto faz com que os usuários obedeçam a uma dinâmica conversacional própria 

do gênero, não descartando seus estilos individuais. Bakhitin (1953, apud ARAÚJO e 

COSTA, 2007, p.28) sobre estilos afirma que 

 
 o estilo é indissociavelmente vinculado a unidades temáticas determinadas e, 
o que é mais particularmente importante, a unidades composicionais: tipo de 
estruturação e de conclusão de um todo, tipo de relação entre o locutor e os 
outros parceiros da comunicação verbal. 
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Biasi- Rodrigues e Araújo (2007) trabalham as noções de estilo segundo as 

perspectivas de Bakthin, que discorda da ideia de que o estilo seja uma questão apenas 

individual e subjetiva, assim sendo, ele insiste que o estilo depende das relações de 

“vozes”, e está centrado no locutor e seu ouvinte, que pode ser representado por um 

grupo social. Para Bakthin, onde há estilo há gênero, pois são indissociáveis, o que 

permite as noções de transmutação de gêneros, visto que o estilo é também mutável, 

assim como a linguagem, o que faz com que novos gêneros sejam criados, a partir de 

outros já existentes.   

     O Facebook oferece a opção de interação com a preservação do estilo individual do 

usuário, mesmo que este tenha que, ainda assim, obedecer algumas regras sócio-

históricas do gênero em relação a sua composição. Para Alava ET AL. (2002, apud 

LEAL 2007, p. 54), em um ambiente virtual as “interações entre os pares estimulam o 

aprendiz a participar ativamente da construção dos conhecimentos e que a autogestão da 

aprendizagem tornou-se mais complexa que a face a face”. Este é um fator observável 

nos usuários de comunicadores instantâneos, Lava ET AL.(2002, apud LEAL, 2007, p. 

57) ainda acrescenta que os sujeitos atuantes no mundo digital, apresentam 

competências do tipo:  

gerir seu tempo; expressar claramente seus interesses; compreender o ponto 
de vista dos outros; expressar-se por escrito no fórum ou por email; buscar, 
pois, mesmo uma informação, uma referência; adaptar seu modo de 
expressão à mídia utilizada (fórum, chat, e-mail...); situar-se em relação aos 
outros (reconhecer suas próprias competências e as dos outros). 

 

 
Isto porque, em se falando de sites de relacionamento, pode-se perceber a busca 

por interação, muitas das vezes, com mais de um usuário, o que faz com que se desperte 

a criatividade e rapidez, já que proporciona uma conversa em tempo real, através do 

recurso de bate-papo no próprio site.  

Kenski (2003, apud LEAL, 2007, p. 58) vem ressaltar, o que poderíamos julgar 

como a principal causa do uso dos Scrapps, já que é o nosso foco de estudo: “... na 

medida em que os participantes da comunidade se sentem confortáveis e identificados 

pelo ambiente constituído nas interações com os demais membros, eles permanecem e 

atuam com mais frequência.” Podemos dizer que o recurso de compartilhamento 

popularizou-se, devido, também, a essas “vantagens” da rede em relação à 

comunicação. 
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Com o Facebook, o usuário pode conhecer novas pessoas, novas culturas, e 

diminuir distâncias físicas em apenas um “click”. Além disso, não é só a linguagem 

verbal escrita que os participantes usam para promover a interação de forma espontânea, 

mas podem também utilizar-se de recursos para a demonstração das emoções, feita 

através de sons e imagens de todos os tipos e tamanhos. Isso prova que se fez necessária 

a evolução dos recursos digitais nos meios eletrônicos, para que assim, fosse possível a 

representação de sentimentos, impressões e reações, sem a necessidade da descrição 

através de texto. 

O Facebook hoje é considerado o maior website de relacionamentos do mundo,  

sendo lançado em fevereiro de 2004 por um grupo de jovens universitários da Havard. 

A plataforma, inicialmente, era apenas disponível aos estudantes da própria 

Universidade. Assim que começou a funcionar, o chamado The Facebook, teve 22 mil 

acessos em apenas 2 horas, seus fundadores são os jovens Mark Zuckerberg, Dustin 

Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes.  

A idéia dos jovens era criar um website de relacionamento onde a experiência 

social dos colegas universitários acontecesse online.  A ideia inicialmente era a de 

compartilhar fotos, convidar alguém para sair, ter um espaço virtual para interagir com 

os amigos, além de conhecer novas pessoas. Na página oficial, a rede é apresentada 

como um espaço que "ajuda as pessoas a se comunicarem com mais eficiência aos seus 

amigos, familiares e colegas de trabalho."  

Em pouco mais de um ano, já era acessado por estudantes de mais de 800 

Universidades, quando em 2005, o acesso foi expandido a escolas internacionais, até 

que no início de 2006, algumas empresas e estudantes de ensino médio também 

começaram a ser aceitos e em setembro ainda de 2006, o Facebook foi aberto para quem 

quisesse se registrar.  

O Brasil lidera a lista dos países que mais crescem no Facebook, são mais de 25 

milhões de usuários que interagem com empresas, amigos e familiares.  O Site passou a 

receber investimentos bilionários, seu layout foi repaginado e novos aplicativos foram 

sendo incorporados à rede. Tornou-se uma grande empresa, que neste período está 

sediada em Palo Alto, na Califórnia. 

Aos 23 anos, Mark Zuckerberg, o criador de todo o sistema do Facebook tornou-

se o bilionário mais jovem do mundo.  Os executivos do Facebook continuam 

empenhados em lançar novidades e manter o crescimento mundial desta rede. O 
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Facebook passou a interligar milhões de páginas da Internet tendo mais de 10 mil sites 

adicionam o botão "curtir" por dia. 

 

Recursos:  

Mural 

O Mural é um espaço na página de perfil do usuário que permite aos amigos 

postar mensagens para os outros verem. Ele é visível para qualquer pessoa com 

permissão para ver o perfil completo, e posts diferentes no mural aparecem separados 

no "Feed de Notícias". Muitos usuários usam os murais de seus amigos para deixar 

avisos e recados temporários. As mensagens privadas são salvas em "Mensagens", que 

são enviadas à caixa de entrada do usuário e são visíveis apenas ao remetente e ao 

destinatário, bem como num e-mail. Em julho de 2007 o Facebook, que só permitia 

posts de textos, passou a permitir postagem de anexos no mural. 

Presentes 

Em fevereiro de 2007 o Facebook adicionou um novo recurso de Presentes 

("Gifts") em seu site. Amigos podem dar Presentes — pequenas imagens desenhadas 

por Susan Kare, ilustradora que desenha os ícones da Apple Inc. — a outros escolhendo 

um da Loja de presentes virtuais do Facebook e adicionando uma mensagem. Assim 

que se registram no site, os usuários do Facebook ganham uma Presente gratuito para 

dar a quem quiser.  

Com a chegada das "Aplicações", surgiu uma nova forma de presentear com 

os presentes sem a necessidade de se pagar 1 dólar, porém, as da aplicação "Presentes 

gratuítos", criadas por Zachary Allia, não são semelhantes às oficiais, além de serem 

exibidas de maneira diferente. 

Botão "Curtir" 

O botão de curtir é um recurso onde os usuários podem gostar de certos 

conteúdos, tais como atualizações de status, comentários, fotos, links compartilhados 

por amigos, e propagandas. É também uma característica da Facebook Plataform, que 

permite aos sites participantes a exibirem um botão que permitem o compartilhamento 

de conteúdo do site com os amigos. 

Marketplace 

Em maio de 2007, o Facebook introduziu o "Facebook Marketplace", 

permitindo aos usuários publicar classificados gratuitamente dentro das seguintes 
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categorias: For Sale (à venda), Housing (imoveis), Jobs (emprego) e Other (outros); e 

podem ser postados em diferentes formatos. 

Cutucar / Toque 

O Facebook adicionou um recurso chamado "Cutucar" (Brasil) ou "Toque" 

(Portugal) (em inglês Poke) para que os usuários enviem "cutucadas" uns aos outros. 

Segundo o FAQ do Facebook, uma cutucada é "uma forma de você interagir com seus 

amigos no Facebook. Quando criamos o cutucar, nós achamos que seria legal ter um 

recurso sem qualquer finalidade específica. As pessoas interpretam a cutucada em 

muitas maneiras diferentes, e nós encorajamos que você venha com seu próprio 

significado". A princípio, ele se destina a servir como uma forma de atrair a atenção de 

outro usuário. No entanto, muitos usuários utilizam-o como uma forma de dizer "Olá", e 

alguns como uma "investida sexual".  

Status 

O recurso "Status" permite aos usuários informar a seus amigos e a membros de 

sua comunidade coisas que acha interessante, como vídeos, fotos e links.  

Eventos 

Os "Eventos" são uma maneira para que os membros informem seus amigos 

sobre os próximos eventos em sua comunidade, para organizar encontros sociais ou 

simplesmente para dizer o que está sentindo no momento. 

Aplicativos 

Em 24 de maio de 2007, o Facebook lança o "Facebook Plataform", na qual 

prevê o framework para desenvolvedores criarem aplicações que interajam com os 

recursos internos do Facebook. Até jogos como xadrez e scrabble estão disponíveis. 

Em 5 de dezembro de 2007, mais de 10 000 aplicações já estavam disponíveis.   

Facebook Vídeo 

Enquanto o Facebook lançava sua plataforma, ele também lançou uma aplicação  

onde se pode partilhar vídeos dentro do Facebook. Os usuários podem adicionar vídeos 

por meio de um arquivo do computador, adicionando diretamente do telefone celular 

através do"Facebook Móvel" ou utilizando um recurso de gravação direta de 

uma webcam.  

Facebook Móvel Grátis 

Em 2010, o Facebook juntamente com a operadora de celular TIM do Brasil, 

lançaram o serviço de acesso grátis ao site facebook.com através do próprio aparelho 

celular. Apesar do serviço ser grátis para todos os planos como Pré e Pós-pago, o 
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serviço causou muitos transtornos por estar fazendo cobranças indevidas aos usuários 

Pré-pagos. 

Facebook Messenger 

Em 9 de agosto de 2011 o Facebook lançou o Facebook Messenger para 

celulares Android e iOS, com uma atualização em 11 de outubro do mesmo ano 

para BlackBerry. Sua funcionalidade foi desagregado do Facebook oficial para 

aplicação móvel, permitindo conversar mensagens a serem enviadas e recebido com 

notificações.  
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1.4 Uma abordagem sobre leitura e escrita 

 

A leitura tem se tornado um ponto crucial para o conhecimento e 

desenvolvimento da linguagem, escrita e da socialização entre as pessoas. É, muitas 

vezes, através dela que se pode conhecer o mundo, real ou não, onde as distâncias se 

aproximam chegando a mínimas, e as diferenças sociais amenizam-se.  Pensando nisto, 

Kleiman ( apud LOBATO 1995, p.69) diz que  

 a atividade de leitura é uma interação à distância entre leitor e autor via 
texto (...) o leitor constrói, e não apenas recebe , um significado global para 
o texto: ele procura pistas formais, antecipa essas pistas, formula e reformula 
hipóteses, aceita ou rejeita conclusões.  

A leitura, nesta perspectiva, é vista como produção, e estudá-la significa dar 

conta dos processos e das condições sócio-históricas de sua produção. 

Da mesma forma que a leitura foi tratada, a escrita também foi, e ainda é. 
Antunes (2003, p.26-27) aponta que  

A prática de uma escrita sem função, destituída de qualquer valor 
interacional, sem autoria e sem recepção (apenas para ‘exercitar’), uma vez 

que, por ela não se estabelece a relação pretendida entre a linguagem e o 
mundo, entre o autor e o leitor do texto [...] Enfim, de uma escrita 
improvisada, sem planejamento e sem revisão, na qual o que conta é, 
prioritariamente, a tarefa de realizá-la, não importa ‘o que se diga’ e o ‘como 

se faz’.  

Todavia, o texto por si só não traz sentido, este deve está inserido em um contexto para 

facilitar a compreensão do leitor, além de dar ao mesmo, subsídios para a produção 

textual, quando isso não ocorre interfere em seu aprendizado, Koch (1998) salienta que 

o sentido não está no texto, mas se constrói nele. Esta construção de sentido acontece na 

interação entre o leitor e o autor através do texto.  

O Brasil é um país de um povo que não tem o hábito de leitura, pois sempre 

busca a facilidade e a agilidade, logo preferem assistir a um filme a ler uma obra 

literária, devido a pressa que assola a sua vida. Portanto, criou-se no brasileiro a cultura 

da “preguiça” e da não leitura, consequentemente levando-o, na maioria das vezes, a 

não ter uma boa escrita, visto que para se escrever bem se faz necessário ler bastante, 

pois é através desta prática que se apreendem novas palavras. 

Teberosky e Colomer (2003, p.32) fazem um breve comentário sobre a ideia de 

leitura e escrita que se impõem às crianças e jovens em seu processo de aprendizagem e 

salientam que “Não se trata, pois, do reconhecimento de palavras impressas (aspecto 

gráfico e fonético), mas de seu componente semântico e léxico, isto é, do significado 
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das palavras, desde sua apreensão pelo contexto, até a definição explicita e 

conhecimento de conceitos”.  

É através dos textos que o leitor vai conhecer a sociedade e se tornar um ser 

crítico, também vai buscar construir os seus conhecimentos, Tardif (1990 apud DELL’ 

ISOLA, 2005, p.63 ) acrescenta que: 

 

A leitura é essencialmente uma atividade de reconstrução de sentido cuja 
finalidade mais freqüente é a integração de conhecimento à memória [...] Os 
conhecimentos anteriores do leitor determinam a quantidade e a qualidade 
das informações que ele pode significativamente tratar no texto e que, por 
consequência, afetam diretamente sua reconstrução do sentido. Os 
conhecimentos anteriores do leitor dividem-se em duas grandes categorias: 
os conhecimentos gerais sobre o mundo e os conhecimentos linguageiros. 

 

diante deste conteúdo, faz-se necessário afirmar que todo leitor traz consigo um 

conhecimento já adquirido no meio social e familiar, que não deve ser desprezado, mas 

sim confrontado com o novo. 

É na escrita que o leitor se apropria, torna seu, algo que até então era 

desconhecido e de certa forma essa apropriação só não fica no campo da escrita, mas na 

oralidade também, assim aponta Teberosky e Colomer (2003, p. 60.) 

 

 ... O aprendizado da escrita consiste na apropriação de um objeto de 
conhecimento, de natureza simbólica, que representa a linguagem. Durante 
esse processo de apropriação; tanto a representação simbólica como a 
linguagem são afetadas pela escrita.  
 
 

  Teberosky e Colomer (2003, p.112), ainda acrescentam que  

A produção de escritos permite à criança aceder ao modo de funcionamento 
de texto escrito e a aprender sua estrutura. A participação em atividades de 
leitura compartilhada permite à criança aceder ao mundo da linguagem 
escrita e apropriar-se de suas funções, formas e expressões.  
 

Portanto, é por meio dessas modalidades (leitura e escrita) que os leitores 

apreendem o conhecimento, leem e compartilham entre si suas opiniões em torno do 

assunto tratado no texto e depois tomam para si o conhecimento aprendido.   

A escrita é um dos meios de interação de maior importância, pois a 

documentação da linguagem verbal fica como registro da consciência individual e 

coletiva da sociedade, como recorte de um determinado momento social, histórico e 
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cultural. Como afirma Aguiar e Bordini (1988, p. 9) “[...] o livro é o documento que 

conserva a expressão do conteúdo de consciência humana [...]” 

Logo, a leitura e, consequentemente, a escrita, a prior, são tidas como divisores 

de águas, já que era a classe dominante quem tinha acesso a esses documentos, ao 

conhecimento que ficava registrado nos mesmos. A classe baixa ficava analfabeta, por 

isso, ficavam à margem, explicitando, assim, a desigualdade que havia entre os que 

detinham o poder e os que não tinham acesso, nem direito a nada. Contudo, bem 

sabemos que a cultura não tem a ver só com os letrados, mas abrange também os 

aspectos e objetos culturais de todas as classes sociais. 

Segundo Freire (apud AGUIAR E BORDINI , 1988) “Todas as pessoas, desde a 

infância, são, portanto, leitoras em formação, uma vez que estão constantemente 

atribuindo sentido às mais diversas manifestações da natureza e da cultura.” Com isso, o 

autor abrange o processo de leitura ao mundo, e não somente aos livros ditos canônicos.  

          Enfim, como diz Freire (1986): “Ler não é caminhar e nem voar sobre as 

palavras. Ler é reescrever o que estamos lendo, é perceber a conexão entre o texto e o 

contexto e como vincula com o meu contexto.”  Ler é traduzir, interpretar uma 

realidade.  
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    1.4.1 Linguagem + Escrita = Poder?  

A sociedade começa a progredir principalmente com o advento da escrita e da 

educação, fatores estes, que ainda são usados. Hoje, de forma mais ampla, além de ser 

um meio de comunicação bastante utilizado e que perpetua por gerações, a escrita é, e 

foi por centenas de anos, um fator discriminante entre povos. Por muito tempo se 

convencionou a classificação de alfabetizados e não-alfabetizados tendo em vista a 

habilidade do indivíduo em escrever seu nome. Atualmente este campo tem se tornado 

um pouco mais complexo, visto que tem incluído outros testes, como o de copiar um 

texto breve, e a partir daí se poderia qualificar uma pessoa como alfabetizada.  

Acredita-se, em especial os governos, que a alfabetização é um propiciador dos 

desenvolvimentos econômico, social e cognitivo. Gnerre (1998, p.44) diz que:  

 

Trata-se de uma perspectiva de extrema valorização dos aspectos positivos da 
alfabetização, vista como o passo central num processo de “modernização” 

dos cidadãos. A alfabetização, seria o passo decisivo para que grandes 
massas mergulhadas nas culturas orais abandonassem valores e formas de 
comportamento “pré-industrial”, se tornassem mais disponíveis para 

processos de industrialização e cooperassem de forma ativa no processo de 
expansão do poder do Estado. 
 

 

Ou seja, a escrita e a educação são ainda os melhores recursos para o progresso 

da sociedade nos seus diversos campos de atuação (econômico, social, etc.). 

Para Saussure (apud GNERRE, 1998, p. 68) “a palavra falada tem prioridade 

sobre a palavra escrita, que é somente a ‘imagem’ da primeira.” Ao que Sapir (1921 

apud GNERRE, 1998, p. 69) ratifica dizendo que “as formas escritas são símbolos 

secundários dos símbolos falados, ‘símbolos dos símbolos’.” Nessa perspectiva de 

Sapir, diremos que a escrita ocupa, de fato, uma posição secundária, porém por sua 

capacidade de reprodução da língua falada, dá à escrita alfabética uma dimensão 

privilegiada sobre qualquer outro tipo de escrita.  

Para Soares (1996, p.20), a respeito do fracasso escolar das crianças das camadas 

populares, onde o discurso pedagógico acusa a pobreza como causa mor do mesmo, em 

seu texto afirma que  

 

essa ideologia continua presente entre nós, não apenas no discurso oficial e 
pedagógico: está também amplamente difundida na prática das escolas e dos 
professores, que, em nome dela, oferecem, sem constrangimento, educação 
em níveis quantitativa e qualitativamente inferiores para as camadas 
populares, e usam, correntemente, para caracterizar os alunos integrantes 
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dessas camadas, expressões como “carência afetiva”, “falta de 

desenvolvimento psicomotor”, “incapacidade de discriminação visual e 

auditiva”, “ vocabulário pobre”, “erros de linguagem”, “baixo nível 

intelectual”, “comportamento social inadequado”.  
 

Quando se fala sobre a teoria de “déficit linguístico”, lembra-se inicialmente da 

teoria de Bernstein, assim como a de Sapir-Whorf, que apresentam a deficiência 

linguística como a existência de diferentes tipos de linguagem, que são determinados 

pela origem social do falante, ele afirma que o uso da língua é condicionado pelo 

sistema de relações sociais, “a forma de relação social atua seletivamente sobre o que, 

quando e como é falado, regulando as opções do falante nos níveis léxicos, sintáticos e 

semântico.” (SOARES, 1996, p.23) Sendo assim, conclui-se que a determinação do 

comportamento linguístico do falante, é realizado mediante a estrutura social a que ele 

pertence.  

No entanto, a Sociologia combate a teoria de uma deficiência linguística  

afirmando não haver línguas inferiores ou superiores, mas sim, a constatação que há 

diferenças entre elas, o que podemos chamar de variação linguística, que são aparentes 

em relação a uma mesma comunidade linguística, assim sendo, dizemos que a língua 

não pode ser classificada como homogênea e uniforme. Soares (1996) destaca duas 

diferenciações principais para a discriminação destas variações: Diferenciação 

geográfica (falares ou dialetos regionais); e a diferenciação social (dialetos sociais ou 

socioletos, e níveis de fala, ou registros – registro formal e registro coloquial). 

A escrita, principalmente na escola, privilegia a forma padrão da língua, e tenta 

erradicar o uso das formas coloquiais, típicas da fala. Então conclui-se, segundo a 

perspectiva das diferenças linguísticas, trabalhada por Soares (1996, p.48) que  

 

há apenas um conflito funcional entre dialetos não- padrão e dialeto padrão; 
as variedades linguísticas têm o mesmo valor como sistemas estruturados e 
coerentes, mas, da perspectiva social, uma variedade é mais aceita que as 
demais- o dialeto-padrão, ou dialeto de prestígio. 

 

Dito de outra forma, os dialetos são estruturalmente equivalentes, porém 

funcionalmente conflitivos.  

Contudo, até o momento, temos no sociólogo Pierre Bourdieu a teoria mais 

apropriada para o nosso estudo sobre a linguagem na internet, mais precisamente no 

Facebook, visto que o autor alega que 
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 uma relação de comunicação linguística não é simplesmente uma operação 
de codificação-decodificação; é, fundamentalmente, uma relação de força 
simbólica, determinada pela estrutura do grupo social em que ocorre a 
comunicação, ou seja, pelas relações existentes entre os interlocutores.  Pierre 
Bourdieu( apud SOARES, 1996, p.55) 
 

Fica claro, portanto, que não julgamos em deficiência linguística, nem tão pouco 

em diferença cultural, o uso da linguagem mais “simples” ou mesmo da “colagem” de 

textos prontos, mas em adequação pelo usuário, dada a situação comunicativa.  

Obtivemos com a oralidade, o início e divulgação cultural até hoje existente. 

Como já salientava Saussure, Sapir, Bloomfield, dentre tantos linguistas, a fala é o 

princípio básico da comunicação, sendo a escrita o complemento desta.  

Ong (1987, apud SILVA 2001, p. 28) afirma que “(...) a oralidade nunca pode 

eliminar-se por completa: ao lermos um texto o ‘oralizamos’. Tanto a oralidade como o 

surgimento da escrita a partir da oralidade são necessários para a evolução da 

consciência.” Com isso, Ong trabalha com a tese de que da oralidade à escrita temos 

não um abrupto reducionismo, mas sim um processo correlacionado, onde um 

complementa o outro.  

Temos ainda muito recorrente a repulsa, principalmente advindas de professores 

de língua materna a respeito da escrita em linguagem não padrão, abrindo margem para 

o preconceito linguístico. No entanto, este problema é perpetuado não só por eles, mas 

pela política educacional como um todo, como diz Magalhães (1991 apud SILVA 2001, 

p.32)  

É a língua escrita que tem prestígio social. Tal prestígio se mostra de forma 
contundente em nosso sistema educacional e na organização jurídica da 
sociedade. É a língua escrita, frequentemente a língua literária, que se ensina 
nas escolas. Não existe entre nós uma tradição de estudo da língua oral. Todo 
o ensino de português, no Brasil, restringe-se ao português escrito. Por outro 
lado, são as formas escritas que têm peso no direito. Determinadas decisões 
devem ser tomadas por escrito e assinadas. Pode-se pronunciar um nome 
próprio de várias maneiras, mas sua grafia não pode ser alterada. Dessa 
forma, a escrita é pública e oficial, enquanto a fala não.  
 

Assim verificamos a premissa do prestígio da língua escrita sobre a língua oral, 

visto que se rege por questões sociais, padrões sociais e culturais. Por isso mesmo, 

alguns professores vêm na escrita dos sites de relacionamento uma ameaça constante a 

aprendizagem das crianças e jovens, já que neste ambiente virtual temos a presença de 

uma flexibilidade maior da escrita.  

Silva (2001, p.33) diz que  
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no Brasil, de um ponto de vista quantitativo, há o predomínio do oral sobre o 
escrito. Isso porque a nação passou de uma oralidade baseada no contato 
pessoal para a oralidade eletrônica dos meios de informação, sem firmar uma 
tradição de escrita menos formal que a imposta pela norma culta. 
 

O que é bastante claro ao se observar as mudanças da linguagem, 

principalmente, adquiridas pelos internautas no Facebook e outros sites de 

relacionamento da internet, onde utiliza-se de recursos da linguagem oral na escrita, 

transformando esta em um discurso híbrido que envolve símbolos, ícones, imagens e 

sons para uma maior interação na rede.  
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2. PROCESSOS METODOLÓGICOS  

 

O desenvolvimento do trabalho de pesquisa seguirá tendo como ponto de partida 

a visão do objeto, ou seja, a estrutura e utilização do site de relacionamento Facebook, 

por análise de materiais teóricos, assim como, páginas online do site e principalmente 

respaldados em Xavier, Biasi-Rodrigues e Araújo, entre outros que fundamentem os 

pressupostos oferecidos, comprovando e acrescentando informações a pesquisa 

realizada.  

A investigação girará em torno das frequentes utilizações dos Scrapps (as 

imagens com texto pronto) em detrimento da escrita própria, ocorrência bem difundida 

no atual período do mundo virtual. 

Sendo analisadas páginas da rede social Facebook, de usuários com formações 

escolares indiscriminadas, de ambos os sexos, como corpus da pesquisa, visando à 

constatação do fenômeno, mesmo que modificado, do aumento da leitura e escrita de 

jovens e adultos utentes do site.  

Segue-se diante a essa verificação, a análise tendo como ponto de partida o 

corpus, a visão de alguns teóricos, a exemplo de Marcushi, que traz-nos a visão dos 

gêneros textuais, além da inserção de uma nova modalidade de estudo, feita a partir da 

abordagem dos gêneros tidos como virtuais, dele fazem parte os e-mail’s, blogs, orkuts, 

Facebooks, chats, as propagandas virtuais, dentre tantos outros.  

Far-se-á então, uma coleta de algumas páginas, para isto, utilizar-se-á o recurso  

print screen, um botão comum no teclado do computador que faz uma espécie de 

“xérox” da página online, de alguns usuários indiscriminados, em busca da visualização 

das modificações corriqueiras na escrita destes. Além de constatar, de alguma forma, 

através da pesquisa as motivações para essas práticas.  

Embasado em teorias coerentes com a temática, procurar-se-á exibir de forma 

consistente, uma conclusão, ou uma indicação para futuros aprofundamentos dessa 

mesma temática. 
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3. UMA ANÁLISE PROBATÓRIA 

 

Para um mundo globalizado, como é o nosso neste século, faz-se necessária as 

alterações e adaptações de todos os meios existentes, os meios comunicacionais são os 

mais requisitados.  

Nesta perspectiva, Soares (1997) diz “o maior instrumento da globalização 

cultural na sociedade tem sido certamente o conjunto das redes de comunicação de 

massa. A abrangência, extensão e eficácia dessas redes estão na raiz das maiores 

transformações na virada do século.”  

A internet, dentre as novas tecnologias, continua sendo considerada a mais 

interativa até o momento e a mais promissora, não existindo em um lugar concreto, mas 

sim, acontecendo virtualmente no ciberespaço. 

Toda esta globalização, que torna as pessoas cada vez mais conectadas umas às 

outras, trazem consigo o desenvolvimento de uma linguagem própria, repleta de 

vocábulos típicos, obrigando aos usuários o conhecimento e a compreensão de toda 

composição da rede e de seu conteúdo, de forma coletiva.  

É fácil e, particularmente, mas não exclusivamente, viciante ter um perfil 

público na Internet. É necessário apenas que o internauta se conecte ao site através de 

uma conta, assim ele obterá um perfil público onde poderá compartilhar fotos, 

informações, declarações, aproveitando-se dos recursos oferecidos, ainda possibilitar-

se-á de longas ou rápidas conversas através de um bate-papo integrado, é possível ainda 

que o interactante visualize outros perfis e “curta” postagens alheias, assim como vídeos 

e imagens.  

[IM1] 
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Na imagem acima [IM1], temos um print de uma página da rede social estudada, 

o Facebook, em sua primeira aparição pública, se pudermos colocar assim. Temos a 

princípio a disposição dos dados pessoais e informações de forma mais simples.  

Na imagem abaixo [IM2], observamos uma nova roupagem do site de 

relacionamentos, agora disponibilizando a foto, posta no perfil do usuário, numa 

proporção mais ampla, no entanto, ainda com a mesma colocação de disposição de 

dados e informações.  

[IM2] 
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Na imagem 3 [IM3], vemos a mais atual, ao menos até agora [julho de 2013], do 

site de relacionamento Facebook. Este nos mostra, agora, uma página mais interativa, 

mais cheia de aplicativos integrados, como é o caso das músicas, filmes, programas e 

livros [lidos, assistidos e/ou ouvidos], além disso, no novo layout da página, há também 

o que os colaboradores e administradores deram o nome de Capa, onde é possível 

colocar, em tamanho ampliado, uma imagem qualquer do utente. Esta deixa casa com o 

que Xavier (2007) afirma abaixo: 

Para o exercício da mediação comunicativa em escala global, essas máquinas 

requerem de seus usuários a aprendizagem de certos comandos que as fazem 

funcionar. Neste momento, apresenta-se como condição essencial para tal 

funcionamento o domínio de um conjunto de habilidades afeitas a usuários 

mais jovens em razão de seu aparato cognitivo mais propício à absorção e à 

adequação de novas informações em relação ao aparato cognitivo em geral 

menos flexível de usuários adultos. 

[IM3] 
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Na imagem [IM4] abaixo se vê como se desenha todo um ciclo da vida do 

usuário, sendo datada, na que chamam na rede de Linha do tempo. 
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[IM4]

 

 

Atualmente, o número de leitores e escritores (bons ou ruins) tem aumentado 

muito, provavelmente porque jovens, crianças e adultos têm se utilizado dos E-mails, do 

Facebook, Twitter, Skype e de outros sites e aplicativos para se comunicarem. Sendo 

assim, acabam lendo e escrevendo muito mais do que há alguns anos. Comunicavam-se 

prioritariamente por cartas ou por telegramas, no entanto, nem todos escreviam.  Hoje, 

pode ser que eles não usem muito a caneta e o papel, mas, em contrapartida, o 

computador é o instrumento mais utilizado para socializar-se. 

Só relembrando, o intuito de nossa pesquisa é a comprovação de que mesmo 

sites de relacionamentos, a exemplo do Facebook, são motivadores para o crescimento 

tanto de leitores quanto de escritores graças às intervenções na leitura e escrita de seus 

usuários. 
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.  

Um dado importante a se considerar é o de que a variação linguística escrita e 

visual, coletada e analisada, independe do nível cultural, econômico e muito menos 

escolar dos usuários.  

Recolhemos páginas do Site de relacionamento, Facebook, printados (uma 

espécie de xérox), em julho de 2013, o que nos dá o ponto de partida para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Abaixo seguem, a princípio, algumas páginas (IM5 a IM9) de uma usuária de 10 

anos de idade, moradora do Rio de Janeiro, que cursa o 6º ano do ensino fundamental II. 

Podemos visualizar que a escrita própria da usuária só se percebe nos comentários 

compartilhados com outros usuários, numa espécie de “discussão do assunto”. No 

entanto, a maior parte das postagens da mesma é feita através do compartilhamento de 

imagens compostas por textos, já prontos, os famosos Scraps.  

 

 

[IM5] 
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[IM6] 

 

[IM7] 
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Xavier (2007) aponta: 

 Esses aprendizes que vêm crescendo com acesso a todas essas parafernálias 

digitais têm demonstrado uma grande facilidade para processar com muita 

velocidade a enorme quantidade de informações à disposição. Em outras 

palavras, os artefatos digitais têm levado os sujeitos que os utilizam desde 

cedo a manusearem uma miríade de dados e a fazer escolhas lançadas na tela 

de modo diverso, construindo significados vários, cuja interpretação também 

precisa ser efetuada em tempo cada vez mais compacto. 

 

 [IM8]
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[IM9] 

 

Não sendo a única, mas apenas uma de inúmeras, Xavier (2007) reflete: 

 

 Logo, não é de todo estranho que, em se tratando de manusear as várias 

teclas e botões dos computadores, os atuais adolescentes se mostram muito 

mais ágeis e intuitivos na operação de tais máquinas que muitos adultos 

mesmo que letrados alfabeticamente. Muitos deles aprendem a usar tais 

tecnologias sem qualquer consulta ao manual técnico do equipamento. 

 

O Facebook é também lugar para ação social: 



43 

 

[IM10]

 

 

Interação com outros web-sites e com outros usuários: 

[IM11]
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Publicação de notícias da vida particular:  

[IM12]

 

 

[IM13] 
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Religiosidade: 

[IM14] 

 

[IM15] 
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[IM16] 

 

Reivindicações:  

[IM17]
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[IM18] 

 

 

Há também o repasse de informações pessoais e descontraídas: 

[IM19] 
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Humor inteligente e propagandístico dos fatos cotidianos:  

[IM20] 

 

[IM21] 
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Fica evidente a presença quase que unânime do uso dos Scraps em toda e 

qualquer circunstância do pensamento e emoção dos usuários da rede social, o que 

implica em um número até então maior de leitores, já que estes devem ler os Scraps 

antes postá-los, que de escritores.  

Traz-se com a organização textual presente no Facebook uma escrita de natureza 

interacional, como é típico do contexto digital, em conflito com as práticas de escrita e 

fala convencionalmente usadas entre os indivíduos antes da inevitável, ascendência da 

comunicação online. O que também fala Braga (2004, p.147) “Essa nova forma de 

organizar o texto convida o leitor a formas não lineares de interação (...).” 

A intensa utilização do computador para a interação entre pessoas à distância 

tem feito muitos adolescentes efetivarem práticas de leituras e de escrita diferentes das 

formas tradicionais de letramento e alfabetização. Eles agora lidam não só com as 

formas gráficas da escrita ditadas pelas normas gramaticais, mas as reconfigura, 

resignificando-as tal como acontece com parênteses, traços, barras e outros sinais de 

pontuação que formam feições humanas e passam a representar estados da alma, refiro-

me aos emoticons . antes utilizados apenas em software como Messenger e Skypes, 

agora também no Facebook, tanto no bate-papo quanto nos comentários em 

publicações.  

[IM22] 
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Araújo (2007) que: 

Essas idiossincrasias linguísticas, ainda que causem estranheza a quem não 

está acostumado com o gênero, podem ser compreendidas se entendermos 

que um gênero é uma ‘ferramenta’ socialmente semiotizada, o que indica que 

seu uso pressupõe a existência de uma cultura. Sendo assim, tanto os 

emoticons como as repetições de letras e sinais de pontuação são, 

indubitavelmente, marcas de uma cultura digital, ou de uma cultura em uma 

realidade virtual. 

Algumas pesquisas já vêm mostrando que os internautas sabem muito bem fazer 

a diferença entre normas que regem o uso da escrita padrão e as convenções que estão 

sendo gestadas para o uso de recursos adaptadas da escrita e de outros associados a ela 

para dar conta das interações on line. 

Araújo (2007) explica que “O temor da ‘decadência’ da língua parece 

inoportuno, pois os meios eletrônicos não estão atingindo a estrutura da língua no que 

diz respeito aos seus aspectos nucleares, à fonologia, à morfologia e à sintaxe.” 

Uma rede social pode ser denominada, assim, como a forma representativa de 

diversos grupos que reúnem pessoas com interesses e objetivos comuns, sejam eles de 

amizade, conhecimentos profissionais, culturais, religiosos ou afetivos, que visam 

algum tipo de alteração na realidade do coletivo ou em causa própria. 

Para compreender melhor esta pauta, faz-se necessário o conceito de letramento, 

instintivamente, também o digital, do usufrutuário internauta.  Há autores que 

consideram que letramento são as práticas de leitura e escrita. Segundo Kleiman (1995, 

p. 19): “Podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais que 

usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos”. 

Nestes ambientes virtuais, a flexibilidade promove a descentralização do tópico 

da conversa em detrimento da rapidez e instabilidade dos textos virtuais, visto ser a 

interação, o diálogo, a informação e a rapidez os focos, assim, pode-se entender a 

observação, por diversas vezes, “colagens” de textos prontos e, por isso, sem 

sequenciação, como bem demonstra nosso corpus.  
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[IM23] 

 

 

[IM24]

 



52 

 

Em tempos passados, escreviam-se diários em que as pessoas colocavam todos 

os seus sentimentos e fatos ocorridos durante o dia, mas ninguém tinha acesso a esses 

escritos. Ter diário era ter um livro de segredos, e ninguém, exceto o próprio dono, tinha 

acesso a ele. Como mudam os comportamentos. Diários não “existem” mais. Hoje se 

fala em Blog, Facebook, Ask, e etc. E esse não é mais escondido, pelo contrário, é 

difundido. Pessoas do mundo todo podem saber o que as outras estão fazendo no seu dia 

a dia. E ainda podem comentar sobre a vida do outro no próprio diário “virtual”, que é o 

blog ou Facebook que hoje se torna mais atual. 

Com essa iniciativa, a produção de texto tornou-se mais prazerosa, e a leitura 

também, uma vez que os autores também leem textos um dos outros. E comentam. 

Assim, escrevem cada vez mais.  

[IM25] 
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[IM26] 

 

 

Como já dissemos, os gêneros digitais são textos escritos em suportes 

tecnológicos e, por sua vez, imprimem as marcas dessa esfera em seu conteúdo 

temático, organização composicional e estilo. Como percebemos no Facebook, por ser 

um tipo de site de relacionamentos, tem um caráter de imprevisibilidade e criatividade, 

perceptível em sua escrita despreocupada com as regras da língua padrão, sendo usada 

para acelerar o processo de produção e decodificação da mensagem no processo 

discursivo-interativo.  

No mundo da internet tudo é publicado através da escrita. Pensando bem, o 

Facebook nada mais é do que um gigantesco blog, escrito simultaneamente a milhões de 

mãos. O Twitter, por sua vez, definido como microblog, está mais para um mural de 

avisos, de onde se apontam textos, filmes e fotos que chamaram a atenção dos usuários, 

embora o Facebook também esteja com esta “cara”´, podendo até afirmar a quase 

anulação daquele, um lugar de passagem, imbatível para informações curtas e rápidas. 

Se se permite dizer, no Twitter damos um alô apressado, no Facebook sentamos pra 

conversar. 
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[IM27] 

 

[IM28]  
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[IM29]  

 

[IM30] 
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[IM31] 

 

 

Alguns autores, críticos, refletem sobre o desenvolvimento e ensino/ 

aprendizagem da ortografia, estes revelam que em muitos casos, aprender ortografia é 

mais do que mera memorização de palavras, visto que os problemas ortográficos são 

distintos entre si.  

Como vemos, não poderíamos classificar a linguagem escrita dos usuários da 

internet, guiando-nos apenas pelo nível econômico, visto que este nem sempre é o nosso 

maior fator, nesta situação comunicacional. Assim, vemos como usuários no Facebook, 

não apenas crianças, economicamente pobres, mas jovens e adultos de classes variadas, 

e de níveis escolares e universitários que se misturam no uso de uma linguagem, que 

tem se tornado padrão, nem sempre vinculada às gramáticas normativas da língua, já 

que, sendo o Facebook um novo gênero textual, traz consigo novos seguimentos de 

estrutura e formação do texto. Se assim fosse, a teoria da “deficiência cultural”, citada 

por Soares (1996, p.20)  

 

as crianças das camadas populares chegam à escola com uma linguagem 
deficiente, que impede obter sucesso nas atividades e aprendizagem: seu 
vocabulário é pobre (...); usam frases incompletas, curtas, monossilábicas; 
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sua sintaxe é confusa e inadequada à expressão do pensamento lógico; 
cometem “erros” de concordância, de regência, de pronúncia; comunicam-se 
muito mais através de recursos não-verbais que de recursos verbais. Em 
síntese: são crianças “deficitárias” linguísticamente, 

 

 

se concretizaria, o que não é nossa comprovação, visto que muitos dos usuários 

já são universitários.  

“Diante do crescente número de pessoas conectadas à Internet, sites cadastrados, 

aumento de horas navegadas, dentre outras constatações, chegamos à conclusão de que 

estamos trilhando um caminho sem volta.” (SOUSA, 2007, p.203) 

Temos com a organização textual presente no site uma escrita de natureza 

interacional, como é típico do contexto digital, em conflito com as práticas de escrita e 

fala convencionalmente usadas entre os indivíduos antes da inevitável, ascendência da 

comunicação online. 

Para Domingues (2002),  

os sistemas informáticos, à semelhança dos encontros pessoais, exigem dos 
sujeitos respostas quase sempre instantâneas. Na net essa instantaniedade é 
acentuada beneficiando diretamente a interatividade, que, por sua vez, vai 
permitir: ler informações à distância a partir de hipertextos e de ambientes 
hipermídias ricos em estímulos sensoriais; realizar ações colaborativas na 
rede com o conceito de compartilhamento de informação “todos para todos” 

e não “um para todos”; experimentar as sensações da telepresença; enxergar 

espaços distantes e agir simuladamente em locais remotos; existir 
simultaneamente em espaços reais e virtuais. 

 

Fica dito com isto, que o autor destaca o uso da interatividade na rede 

representada pelo constante estado de efemeridade e mudança próprio da 

contemporaneidade. 
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Com as imagens acima constatamos que o uso da Internet tem levado cada vez 

mais pessoas a lerem e escreverem, com o auxílio dessas Fanpages, como são 

chamadas, que trazem muitas das reflexões comuns aos usuários de forma mais prática, 

através de imagens e textos prontos, os Scraps, onde os interactantes podem 

compartilhar, literalmente, os posts que lhes convierem.  

O computador e as novas possibilidades de relacionamento entre pessoas à 

distância, traz consigo novas formas de representação da língua (oral e escrita), 

incentivando, principalmente, aos jovens e adolescentes, que, em muitos casos, ainda 

nem possuem um letramento alfabético tradicional, mas se veem imersos em um 

universo de informações teoricamente infinito, desenvolvendo um letramento digital e a 

cognição e aprendizagem de forma espetacular. 

Xavier (2006) vem apoiar nesta concepção, quando diz que 

os adolescentes usuários frequentes da mídia digital encontram na rede o 
espaço ideal para exercitar aquilo que mais gostam de fazer pela própria 
natureza da idade: transgredir. Sabem que não há sanções ou qualquer forma 
de repressão quanto ao como vão dizer o que querem a dizer. 
 
As páginas eletrônicas que circulam na rede são atualmente em sua maioria 
carregadas de textos escritos que, por sua vez, pedem respostas, ou seja, 
solicitam a escrita de mais textos. 
Por ser um fato, a linguagem verbal, produto da criatividade verbal, produto 
da criatividade humana e construção histórica dos seus usuários, muda, é 
transformada por eles, renova-se juntamente com seus falantes, seres vivos e 
com constantes mutações pessoais e coletivas. Portanto, é natural que cada 
nova necessidade de comunicação ou desejo de expressão ou desejo de 
expressão do homem, haja modificações na forma de utilização da língua. 
 

É assim que comprovamos o surgimento das variações linguísticas como modo 

de atendimento as necessidades de adaptação da língua aos novos contextos sociais e de 

relacionamentos interpessoais, dada a diversidade de condições físicas, emocionais e 

econômicas pelas quais agem os usuários da língua, o que fazem com que eles a 

utilizem de uma forma e não mais de outra. 

Atualmente as opiniões têm sido manifestadas mais racionalmente. As 

manifestações, agora, começam a ser menos radicais, e percebe-se que, na verdade, a 

Internet disponibiliza todo e qualquer tipo de serviço existente, além de manter uma 

média de frequentes usuários por dia. Salientando sempre, que para o uso de qualquer 

das ferramentas da rede é necessário escrever, assim como, é de suma importância saber 

ler. Logo, a Internet é, sem dúvida, um ambiente de leitura e escrita diversificado.  
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Compreendamos assim, que cada gênero textual tem critérios para sua produção 

e veiculação, em alguns Sites de relacionamento, a exemplo do Facebook, os critérios 

adotados são: uma produção subjetiva, absolutamente criada a partir de uma demanda 

do meio de comunicação, que já pode-se chamar de massa. 

Para ratificar o dito, Costa (2005 apud RIBEIRO, 2007, p. 239) aponta que 

“novos instrumentos culturais da contemporaneidade, destacando-se o computador, 

têm-se tornado mediadores de novas formas/práticas de leitura e escrita, principalmente 

via Internet.”  

E ainda Alves (2001) comenta que a leitura para ser atrativa tem que gerar um 

processo de identificação com o leitor. O indivíduo tem a necessidade de se sentir 

representado de alguma forma naquilo que ler. É por meio dessas modalidades (leitura e 

escrita) que se apreende o conhecimento, os utentes leem e compartilham entre si suas 

opiniões em torno do assunto tratado no texto e depois tomam para si o conhecimento 

aprendido. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo dos grupos através das redes sociais na Internet ainda é relativamente 

novo. Poucos são os estudos com essa perspectiva, menos ainda em se tratando da 

realidade brasileira.  

A compreensão de como esses grupos interagem na Internet é de grande 

relevância para que se compreenda como a comunicação através do computador vem 

modificando a sociabilidade contemporânea. Afinal de contas o uso da Internet cresce 

de forma acelerada no mundo inteiro, inclusive com esse tipo de comunicação. 

Ao focar as expressões sociais na Rede como expressões de grupos sociais, percebe-se 

um ecossistema único. É possível examinar em minúcias grande parte das trocas sociais 

que são mediadas pelo computador. Isso porque essas trocas, conversações e interações 

tendem a permanecer gravadas nesse espaço, ao contrário da linguagem oral. Assim, é 

possível a observação de um histórico de interações, apropriações realizadas pelos 

atores sociais, a constituição e às vezes também a ruptura dos grupos.  

Através da compreensão do funcionamento e complexidade dessas redes é que 

podemos entender a importância da Internet como ferramenta da organização social e 

informação contemporânea, os novos valores construídos, os fluxos de informação 

divididos e as mobilizações que emergem no ciberespaço. 

 É necessário admitir que enquanto elaborava-se este trabalho sobre o site de 

relacionamentos Facebook, tanto ele quanto a Internet sofreram mudanças, talvez 

imperceptíveis ainda, mas como toda tecnologia, a evolução é cada vez mais rápida. 

Pode-se teorizar, mas não se pode afirmar qual será o futuro. 

Retomando o que foi proposto de se realizar neste estudo, pode-se afirmar que 

foi constatada a suposição de que as marcas deixadas pela transmutação podem revelar 

o estilo do gênero, conforme ilustram as páginas exploradas na análise. Os textos 

verbais, sons e, finalmente, os Scrapps, ou imagens com textos prontos, se mostraram 

como elementos estilísticos do Facebook, em consequência das constantes evoluções e 

transmutações adquiridas pela rede social na Web. 

 Este estudo mostra que os Scrapps suscitam nos internautas a necessidade de 

utilizar o texto pronto, para representar suas emoções de forma mais hábil, rápida e 

prática. . Isto não significa que o fato de os usuários não digitarem textos, mas sim, se 

utilizarem do recurso fácil, corrompa o aspecto desenvolvedor da leitura e escrita, que o 
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próprio Site possui, afinal, se os usuários da rede social têm compartilhado com tanta 

frequência as imagens com textos, é porque, de fato, têm lido com bastante perspicácia.  

Por isso, entende-se que essas considerações remetem mais uma vez ao 

pensamento de Bakhtin sobre a construção coletiva do estilo que, no caso do Facebook 

emerge das noções e posicionamentos dos “novos leitores”, devido à rapidez do meio 

virtual permitindo assim um usufruto maior de muitos dos recursos oferecidos pela 

Rede. 

Lidar com essas questões nas práticas pedagógicas com a linguagem é levar em 

conta que a sociedade desenvolve suas práticas discursivas em função dos seus 

propósitos comunicativos e que cria novos mecanismos de interação em função de 

novas tecnologias. Os jovens, e os nem tão jovens não se concebem ficar à margem 

dessa evolução da linguagem e na linguagem, não se podendo enfim, limitar-se ao 

tratamento da linguagem tradicional, como mera, metalinguagem.  

Assim sendo, temos com Sousa (2007, p.203) “Diante do crescente número de 

pessoas conectadas à Internet, sites cadastrados, aumento de horas navegadas, dentre 

outras constatações, chegamos à conclusão de que estamos trilhando um caminho sem 

volta.” Um comportamento preconceituoso não vai evitar que os conhecimentos se 

interpenetrem, pois é assim que a linguagem funciona, numa grande e incontrolável 

mobilidade, à revelia dos puristas e gramatiqueiros de plantão.   
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