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1. Resumo 

Tendo em vista a variação linguística que se faz naturalmente presente no 

internetês, nosso projeto tem como objetivo principal analisar os preconceitos 

linguístico-gramaticais, culturais e sociais que daí emergem, refletindo sobre 

questões referentes ao seu uso, regras e o impacto que a escrita da internet pode 

causar em seus usuários. Em um mundo globalizado, onde a linguagem está cada 

vez mais dinâmica, o internetês atinge quase a totalidade dos usuários da rede e é 

de extrema importância que seu uso seja observado e estudado. 

2. Introdução  

O chamado “internetês” é uma forma alternativa (à oficial) de grafia do português 

oral. Não é uma língua por si só e, como afirmam alguns teóricos, não é uma 

ameaça à norma culta da escrita. Trata-se de um tipo de grafia que visa a deixar a 

comunicação cada vez mais dinâmica e real, como uma verdadeira conversa. Esse 

tipo de linguagem é usado em um ambiente específico (a internet) para uma 

comunicação rápida e com marcas da oralidade.  

Com o mundo globalizado e em rede do século XXI, a mudança linguística ocorre 

mais rapidamente em comparação à que ocorria em tempos não informatizados. A 

linguagem virtual, como uma nova forma de comunicação, implica novos usos 

linguísticos. O internetês, em especial, atinge a quase totalidade dos usuários da 

rede, ou seja, mesmo que determinados usuários não utilizem esse tipo de grafia 

para se comunicar, eles podem se deparar com ela em ambientes como as redes 

sociais, por exemplo.  

3. Objetivos 

Neste trabalho, pretendemos refletir sobre as seguintes questões: 1. O internetês 

é um fenômeno que deve ser encarado com naturalidade e considerado um avanço 

ou uma degradação da língua? 2. O internetês deve ser visto como língua escrita e, 

como tal, seguir as mesmas normas dos outros gêneros discursivos ou como um 

gênero com regras próprias, dotado de marcas da oralidade e informalidade? 3. Em 

um país com uma educação defasada e baixo índice de leitura, o internetês é um 

vilão para a considerada “boa escrita”? 



 

4. Fundamentação teórica 

A escrita da internet, na concepção de Fiorin (2008, p. 5), é marcada pela 

simplificação, em que consiste evitar o uso de letras maiúsculas, deixar de lado 

muitos sinais de pontuação e não grafar todas as letras, principalmente, as vogais. 

Além disso, o autor afirma que se trata de uma ortografia totalmente regrada com o 

uso do menor número de letras possível, substituindo grupos gráficos por sons 

equivalentes (aqui > aki), trocando os diacríticos que exigem um maior esforço de 

digitação por sua forma equivalente do ponto de vista fônico (não > naum), 

eliminando os sinais de pontuação e outras convenções gráficas quando não houver 

dificuldade de leitura e descartando letras quando a palavra puder ser lida sem elas 

sem nenhum problema (beleza > blz, hoje > hj, todos > tds, risos > rs). A linguagem 

torna-se oralizada com o uso do alongamento de vogais para indicar ênfase 

(adoreeeeeei) e o uso de letras maiúsculas para destacar algo e indicar que está 

elevando o tom de voz, (ele é um IDIOTA). 

De acordo com o autor, a internet não vai acabar com a língua portuguesa. Para 

ele, a crença de que esse tipo de grafia fará com que a língua portuguesa 

desapareça “deriva de uma concepção estreita do fenômeno linguístico e de uma 

visão política conservadora.” 

5. Resultados Preliminares 

Fiorin (2008, p. 6) afirma que, caso a pessoa tenha uma boa alfabetização, não 

terá sua escrita afetada pelo internetês. A fim de comprovar essa afirmação, 

recolhemos textos que deveriam ser escritos no padrão formal, como, por exemplo, 

redações escolares, para compará-los com textos publicados na rede social 

Facebook. Dessa forma, seria possível observar a ocorrência do internetês nos 

textos em que este não seria adequado.  

Após algumas comparações, percebemos, entretanto, que havia raras ou 

nenhuma ocorrência do internetês nas redações e que as alterações identificadas 

fora do português padrão deviam-se mais a problemas pontuais de linguística textual 

(coesão, coerência) e de gramática (concordância, pontuação, acentuação) do que à 

influência da linguagem da Internet. 



Enquanto buscávamos o corpus da pesquisa, observamos um fenômeno 

interessante: o preconceito linguístico na Internet. Percebemos que alguns usuários 

não aceitam o uso do internetês dentro da própria rede, desconsiderando o teor da 

mensagem por não acharem confiável, devido à escrita do emissor.  

Em uma das postagens, por exemplo, uma usuária expressava seu desejo de 

que fosse feito outro filme da franquia Harry Potter. Em resposta, outra usuária, em 

vez de atentar-se ao conteúdo da mensagem, resolve criticar os “erros” de escrita da 

usuária 1 e sugere que ela aprenda a escrever: 

 [Comentário da usuária 1] 

 

[Comentário da usuária 2] 
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