
A revolução do
internetês

SIMPLIFICAÇÃO DA GRAFIA E USO DE SÍMBOLOS APLICAM LIBERDADE DA FALA À ESCRITA;

EFEITO SOBRE A SINTAXE DOS JOVENS PODE NÃO SER CATASTRÓFICO COMO SE IMAGINAVA

POR SILVIA MARCONATO

V c jah viu exe tipo de texto? Pois eh,
ixo eh o internetês... ou melhor, o
internetês. Essa forma de expressão

grafolingüística explodiu principalmente en-
tre adolescentes que passam horas na frente
do computador no Orkut, em chats, blogs e
comunicadores instantâneos em busca de
interação - e de forma dinâmica.

No Brasil, um batalhão de 15 milhões
de usuários troca 500 milhões de mensagens
por dia por meio do Messenger (MSN), o
comunicador instantâneo da Microsoft.

- O brasileiro adere fácil à tecnologia; é
um povo muito aberto à comunicação -
explica Priscyla Alves, gerente de produtos,
comunicação e marketing para Brasil e
América do Sul da Microsoft.

O Ibope/NetRatings divulgou em janei-
ro que o internauta brasileiro continua sen-
do o campeão mundial da navegação, com
uma média de 17 horas e 59 minutos, dei-
xando para trás Estados Unidos, Japão e Aus-

POR SILVIA MARCONATO

trália. Essa ansiedade do brasileiro por con-
tato já foi alvo de estudo de Anne Kirah, uma
antropóloga americana que vive em Paris e
ajuda a Microsoft a desenvolver produtos.

Numa de suas pesquisas, Anne conviveu
por semanas com famílias de adolescentes
brasileiros. Chamou sua atenção a tendên-
cia de o interneteiro no Brasil ter, em geral,
permissão para sair só uma vez por sema-
na. A antropóloga concluiu que o nosso ado-
lescente usuário do computador faz das fer-
ramentas on-line uma extensão da vida so-
cial. Na frente do monitor, marca encontros,
mantém viva a emoção do fim de semana e
estreita laços com novos amigos.

A linguagem que pontua tal dinâmica
social é o internetês. Integrados à tecnologia
e com acesso fácil a computadores e cone-
xões de banda larga (62% dos nossos
internautas a usam), os jovens buscam res-
postas rápidas, proximidade com seus
interlocutores e nutrem a expectativa de

aproveitar cada momento de diversão. A an-
siedade por contato teria estimulado, assim,
o hábito de escrever mensagens e a busca de
novas formas de expressão ligeira e funcio-
nal. No pacote, vieram a simplificação da
linguagem e a farta eliminação de vogais.

Jargão on-line
Na ponta do teclado, o internetês dá

nome a um conjunto de abreviações de sí-
labas e simplificações de palavras que leva
em conta a pronúncia e a eliminação de
acentos. De quebra, acrescenta uma leve
dose de humor às mensagens on-line. Não
o suficiente para evitar inúmeras críticas,
como a de que os jovens têm sido induzidos
a escrever mal e a de ser um frankenstein de
linguagem, excludente e viciada.

Eduardo Martins, autor do Manual
de Redação do jornal O Estado de S.
Paulo, olha com reservas o fenômeno.

- O aprendizado da escrita depende da

Text Box
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memória visual: muita gente es-
creve uma palavra quando quer
lembrar sua grafia. Se bombar-
deados por diferentes grafias,
muitos jovens ainda em forma-
ção tenderão à dúvida - alerta.

Formado pelo inglês dos
softwares e manuais, por abrevia-
ções e símbolos (emoticons), o
jargão empresta à escrita a liber-
dade da fala, com vocabulário e
construções gramaticais próprios.
Enquanto os textos tradicionais
podem ser relidos, repensados, cor-
rigidos, as mensagens em tempo
real tendem ao mínimo de
caracteres, são mais curtas e da-
das com rapidez - o "falante"
pode conversar com muita gente
ao mesmo tempo. Daí as abrevia-
ções não serem etimológicas
("pneumático" vira "pneu", mas
mantém o radical pneu = ar), e
simfonéticas ("aki" = "aqui").

A falta de acentos e pontua-
ção viria do não-reconhecimen-
to dos sinais por alguns servido-
res - a mensagem seria des-
truída ou convertida em símbo-
los ininteligíveis, não padroni-
zados. Já a expressão das sensa-
ções dá lugar aos emoticons ou
smileys, em que caracteres
digitados fazem a analogia de
uma emoção (ver página 27).

O internetês pode não repre-
sentar uma ameaça ao idioma
como no passado a grafia dos te-
légrafos ("vg" para vírgula) ou
o caipirês de Chico Bento, per-
sonagem de Maurício de Sousa,
não o fizeram. Sírio Possenti,
professor de lingüística da
Unicamp, assegura que não
existiria fator de risco.

"A internet pode
ajudar a reduzir
os excessos da

ortografia, e bem
sabemos que são

muitos. Como
toda palavra é

contextuaiizada
pelo falante,

podemos dispensar
muitos acentos. O
interneteiro mostra

um caminho"

Ataliba de Castilho, professar
titular de língua portuguesa
na USP, um dos especialistas

que ajudaram a criar o Estação
da Luz da Nossa Língua

- Uma coisa é a grafia; ou-
tra, a língua. Não há linguagem
nova, só técnicas de abreviação
no internetês. As soluções gráfi-
cas são até interessantes, pois a
grafia cortada é a vogai. A pala-
vra "cabeça", por exemplo, vira
"kbça", e não "aea". A primei-
ra forma contém os fonemas in-
dispensáveis ao entendimento.

Desigualdade
linguagem da comunicação

on-line, o internetês rompeu os li-
mites a que estava restrito, invadin-
do a TV (ver quadro na página
ao lado) e até a escola. O uso cons-
tante de computadores influencia
a relação dos alunos com a escola
e, em particular, a língua O estu-
dante da 7a série Victor Santoro

Fernandes, de 12 anos, considera
mais fácil usar o português padrão
quando escreve à mão, não quan-
do digita ao computador.

- A letra q é a que mais es-
capa. Você já tem os vícios do
direcionamento do teclado, mas
tento ficar sempre alerta - afir-
ma ele, que conta passar cinco
horas por dia ao computador.

Para sua mãe, a dona de
casa Magaly Santoro Fernandes,
não há problemas em usar lin-
guagens diferentes para comu-
nicar-se, desde que isso não atra-
palhe os estudos.

- Ele tira boas notas e sabe
quando deve usar a linguagem
com os amigos ou tem de usar a
norma. Até eu já entendo um pou-
co quando ele escreve internetês.



A proliferação de um linguajar abrevia-
do tem relação direta com o convívio social
de um usuário. Num país em que a maioria
da população não usa computador e 3 milhões dos 10 mi-
lhões de habitantes de São Paulo nem sabem o que é um
caixa eletrônico, a familiaridade com o internetês é direta-
mente proporcional à inclusão digital. Carlos Eduardo dos
Santos, de 13 anos, é aluno da 8a série da escola estadual
Fadlo Haidar, em São Paulo. É o único de uma sala de
aula com 42 alunos que tem computador. Diz que, por
isso, faz uso do internetês com parcimônia.

- Prefiro escrever do modo tradicional - explica o
menino, que gosta do MSN e do Orkut, mas prefere os
jogos on-line.

Na escola, nenhum professor de Carlos abordou o as-
sunto nem nunca se ouviu alguém ser alertado sobre o
uso do internetês.

Outros limites

Cientes de que a linguagem virou febre entre os jo-
vens e parece refletir a desigualdade social, os professores
de português levaram a discussão para suas aulas. Ano
passado, uma escola particular paulistana, o colégio
Humboldt, buscou entender a forma peculiar com que
os alunos se comunicavam entre si, distinguindo o mo-
mento em que o uso pede grafia tradicional ou jargão.

Os professores organizaram um projeto de intercâmbio
com uma escola municipal, a Heitor Penteado. Os alunos do

A conquista da TV
CANAL PAGO AUMENTA SUA AUDIÊNCIA
AO USAR LEGENDAS COM JARGÃO DAS
COMUNIDADES ON-LINE

Desde março do ano passado, o canal de TV pago Telecine
Premium mantém no ar a faixa Cyber Movie, com filmes
usando a linguagem juvenil em suas legendas. A novidade
aumentou em 60% a audiência do canal às 23 horas, repre-
sentando 20 mil pessoas interessadas no formato. A progra-
mação surgiu depois que pesquisas mostraram que o jovem
não tem na TV paga uma prioridade de consumo.

Segundo João Carlos de Mesquita, diretor-geral da rede
Telecine, mais da metade da juventude com acesso à operado-
ra NET considera maçante ler as legendas de filmes.

- Quisemos criar hábito, não ofender. Com pouco costume
de leitura, a juventude quer interagir, ter a dinâmica que a leitu-
ra não supre. Devemos aprender com isso - alerta Mesquita.

O canal criou um dicionário on-line de internetês. O jo-
vem pode entrar no site da emissora e contribuir com novi-
dades e até mesmo sugerir correções, propor uma nova
maneira de se escrever a mesma palavra.

- Essa linguagem não tem regras oficiais. Quere-
mos um meio-termo mais aceito por todos - completa
Mesquita. (LCPJ)



Desigualdade digital nas escolas: internetês afeta as particulares, não as públicas

Humboldt escreveram bilhetes,
usando internetês, para os alunos
do colégio público. Ao receberem
os bilhetes, muitos não entende-
ram nada do que estava escrito.

- Os alunos da escola públi-
ca não tinham acesso a compu-
tador. Conseguimos mostrar aos
nossos alunos que o internetês
não é proibido, mas deve ser usa-
do no meio adequado, que é a
internet, e nunca na formal, em
provas, tarefas escolares e traba-
lhos - explica Lucy Wenzel, coor-
denadora pedagógica do ensino
fundamental do Humboldt.

As escolas devem ter polí-
tica clara sobre o assunto para
orientar os professores, defen-
de Wenzel.

- Todos os professores de-
vem estar atentos à linguagem
adotada pelos alunos e, caso se
perceba a confusão entre a
grafia da língua portuguesa e o
internetês, o professor deve cha-
mar a atenção, alertar para o
correto meio para usar essa for-
ma mais informal - diz ela.

Quem não vê com bons
olhos a avalanche de abrevia-

ções, letras trocadas e neologis-
mos tenta impor barreiras ao
uso internético da língua portu-
guesa. É o caso do Fórum PCS,
um site que criou um filtro de
palavras que corrige "erros"
propositais. O site substitui au-
tomaticamente todas as abrevia-
turas feitas no fórum pelas pa-
lavras dicionarizadas e destaca
o texto corrigido com uma cor
ou em itálico.

Barreiras artificiais
O uso do internetês, no en-

tanto, pode ser muito mais que
cacoete de linguagem e expres-
sar a falta de diálogo contem-
porânea entre o adulto e o ado-
lescente. Essa é, por exemplo, a
opinião de Marcelo Tas, apre-
sentador do Saca-Rolha, no Ca-
nal 21, e um dos criadores do
premiado Castelo Rá-Tim-
Bum, da TV Cultura, e da Mesa
de Etimologia do Estação da Luz
da Nossa Língua.

- Tenho um verdadeiro la-
boratório em casa, que são três
filhos em idades diversas. Pen-
so que todo pai, em vez de te-



Emoções preconcebidas
PROGRAMAS INDUZEM LINGUAGEM AO DEFINIR OS SINAIS E SÍMBOLOS

DOS EMOTICONS, AS IMAGENS ANIMADAS USADAS EM BATE-PAPOS

POR GUILHERME BRYAN

A comunicação on-line extrapolou
os limites impostos pela escrita. Prova
disso são os emoticons, pequenas ima-
gens animadas usadas em bate-papos
para expressar sentimentos, chamar
atenção ou mostrar criatividade.

-A linguagem da internet é a do
diálogo informal, que busca traduzir,
na escrita, características próprias da
oralidade. Como representar algo que
se assemelhe às emoções expressas em
nosso rosto em uma linguagem escri-
ta? Com emoticons - diz a professora
da PUC-SP, Lúcia Santaella, especialis-
ta em comunicação e semiótica.

Os emoticons ajudam na busca
pela interatividade e por intimidade. Ao
digitar :), a pessoa usa pontuações
para humanizar a conversa e mostrar
contentamento. Há outros sinais para
demonstrar sensações, como:((triste),
:-* (beijo) e :-p (mostrando a língua),
e aparência, como (:-) (careca) ou :^)
(nariz arrebitado).

Programas de mensagens instan-
tâneas disponibilizam uma série deles
para seus usuários. Há ferramentas que
permitem ao internauta criar as pró-
prias imagens e enviá-las. Um exem-
plo que se espalhou pela rede é o do
protagonista de Chaves (SBT) movi-

mentando os dedos, acompanhado da
palavra "isso", igual ao seriado.

Assim, o diálogo fica pontuado por
imagens que piscam o tempo todo na
tela, divertindo e condicionando a es-
colha do usuário. Para Lúcia Santaella,
os emoticons expressam a vocação da
rede para fundir oralidade e escrita.

- Desenvolve-se uma linguagem
híbrida, nem estritamente escrita, nem
estritamente oral. Uma mistura na qual
traços da oralidade são traduzidos vi-
sualmente. Enfim, uma linguagem
intersemiótica, que mistura códigos e,
nessa mistura, cria novos códigos,
como os emoticons-diz Lúcia.

A psicopedagoga Eva Strum diz
que o jovem criou um código para se
diferenciar do mundo adulto, para não
ser compreendido pelos mais velhos.

- É uma maneira de caracterizar
o 'ser', mas não deixa de ser uma for-
ma de depreciar o português, pois vi-
cia. É importante que essa linguagem
seja entendida pelos adultos. Devemos
nos aproximar dos jovens e não criticá-
los-ensina Eva Strum.

O quanto esse caldo emocional será
condicionado por símbolos usados no
dia-a-dia da rede, muito há para ser
testado. (Colaborou Si/via Marconato)



mer o internetês, deveria temer
a falta de comunicação e afeto
com seus filhos. Tem muito pai
que reclama de o filho ficar gru-
dado ao computador, à TV ou ao
videogame, mas não faz o me-
nor esforço para oferecer nada
de qualidade em troca. Qual pai
oferece uma parte do dia, ou
mesmo 15 minutos, de atenção
exclusiva, de qualidade, a seus
filhos? Esse é o ponto - avalia.

Na opinião de Tas, o
"problema" do internetês é
hoje superdimensionado. Ou
mal enquadrado.

- É um fenômeno como a
língua do pê, uma brincadeira
com a língua e sua forma. Se-
ria um excelente pretexto para
os professores ganharem a aten-

"Muitos escrevem
uma palavra

quando querem
lembrar a grafia. Se
bombardeados por
diferentes grafias,

tenderão à dúvida"

Eduardo Martins, jornalista e
autor do Manual de Redação do

jornal O Estado de 5. Paulo

Uma rede com "sotaque"
A LIBERDADE DE USAR O JARGÃO NA INTERNET EXPRESSA

DIFERENÇAS DO USO DO PORTUGUÊS DO BRASIL E DE PORTUGAL

O internetês flutua ao sa-
bor de seus usuários, sem ne-
cessariamente seguir as mes-
mas normas de grafia. Muitas
vezes as diferenças regionais
do português usado nas sim-
plificações do jargão são tais,
que a cor local denuncia uma
espécie de "sotaque" do usuá-
rio. Os do norte de Portugal
tendem a trocar o y pelo b. Os
das Beiras de Portugal, tais quais
os nordestinos brasileiros, subs-
tituem s e ç antes de e e i, por
x (como em "amigux"). Expres-
sões brasileiras como ixi, oxi,
putz são usadas como excla-
mações. "Kct" é a grafia para
o exclamativo "cacete". E

"miguim" (amiguinho) não
consta em Portugal. Os brasi-
leiros também tendem a subs-
tituir o i final por u (já vimos
"animau"). Cariocas trocam o
ditongo ou (pouco) poro.

O brasileiro pode tropeçar
no jargão da internet portugue-
sa. Palavras como "telemóvel",
"telemoitar" e "labregolândia"
ou expressões como "puxar
pelos galões", criadas pela gí-
ria dos usuários da rede em
Portugal, não compartilham a
economia gráfica do internetês
tupiniquim, mas podem criar
um novo capítulo no fosso de
linguagem entre os dois países.

Termos como esses estão

no Dicionário da Internet e do
Telemóvel, lançado há um ano
em Lisboa pela professora de
português Joviana Benedito.
Ela passou oito anos colecio-
nando expressões na rede, en-
quanto trabalhava na bibliote-
ca de uma escola de segundo
grau. Diferentemente do Bra-
sil, em que dicionários regis-
tram palavras como "deletar",
nenhum equivalente português
mencionava termos usados na
internet até então.

Em tempo: em bom brasi-
leiro, telemóvel é sinônimo de
celular. Já telemoitar é manter
conversas picantes ao telefone
ou internet. Labregolândia é o

nome de sites de humor
("labrego" é o mesmo que
matuto ou caipira). "Galão ele-
trônico", por sua vez, é bancar
o sabe-tudo em matéria de
internet ("galão", do enfeite
das roupas militares).

28



ção dos seus jovens alunos,
usando os exemplos do in-
ternetês para discutir a língua
propriamente dita.

Ataliba de Castilho, profes-
sor titular de língua portuguesa
na USP, vai mais além e explica
que o internetês é parte da me-
tamorfose natural da língua.

- Com a internet, a lingua-
gem segue o caminho dos fenô-
menos da mudança, como o que
ocorreu com "você", que se tor-
nou o pronome átono "cê". Ago-
ra, o interneteiro pode ajudar a
reduzir os excessos da ortogra-
fia, e bem sabemos que são
muitos. Por que o acento gráfi-
co é tão importante assim para
a escrita? Já tivemos no Brasil
momentos até mais exacerba-

"0 problema foi
superdimensionado.

É, antes, pretexto
para os professores
usarem exemplos
do internetês para -
discutira língua"

Marcelo Tas, apresentador e co-
criador da Mesa de Etimologia, do

Estação da Luz da Nossa Língua

dos por acentos e dispensamos
muitos deles. Como toda pala-
vra é contextualizada pelo fa-
lante, podemos dispensar ainda
muitos outros. O interneteiro
mostra um caminho, pois faz
um casamento curioso entre
oralidade e escrituralidade.

O internetês pode, no futuro,
até tornar a comunicação mais
eficiente. Ou evoluir para um jar-
gão complexo, que, em vez de
aproximar as pessoas em menor
tempo, estimule o isolamento dos
iniciados e a exclusão dos leigos.
Para Castilho, no entanto, não
será uma reforma ortográfica que
fará a mudança de que precisa-
mos na língua. Será a internet. O
jeito eh to e esperar pra ver?
(Colaborou Viviane Rowe) *

A gramática vai ao computador
DEBATE SENSATO ENTRE CORRENTES PODERIA

ENCONTRAR MELHOR TERMO SOBRE O JARGÃO ON-LINE

Com que roupa devemos
encarar o internetês? A discus-
são sobre o tema tem vestido
a roupa que cobre os debates
mais destemperados sobre o
idioma. Serve de exemplo do
bate-boca entre os especialis-
tas que são apaixonados me-
nos pelo idioma que pelas suas
normas e vêem preconceitos de
linguagem em cada sombra.

Não é fácil um ponto de
apoio sobre questões do tipo. Por-
que implicam equilibrar a conver-
sa sobre uma dobradiça. O ponto
a ser pisado é sempre uma
intersecção (não um meio-termo).
Entre o momento em que a co-
municação se torna possível, ape-

sar das diferenças, dos modismos,
das classes sociais, dos jargões e
das tribos. E entre o instante em
que uma diferença quer dominar
a outra, que uma relação de sen-
tido vira poder normativo, o "cer-
to" contra um "errado".

Sobre o internetês já foi fei-
to todo tipo de generalização e
deturpação. Porque é uma grafia
mutante e ainda não consolida-
da, talvez nunca tenhamos uma
"gramática" do internetês. Nem
sempre há eliminação do h mudo
e dos acentos. Nem sempre o ce-
dilha substitui o s e o c sibilan-
tes. Mas a perda do plural em
substantivos e adjetivos inde-
pende do uso de um jargão.

Parece sensato afirmar que o
internetês seja visto não como lin-
guagem, mas grafia. E que é des-
cabido pensar que um interneteiro
teria melhor qualidade de escrita
se não usasse o jargão. Mas é
apressado (por falta de dados)
garantir que, sem ação das esco-
las, a garotada perceberá com cla-
reza que o internetês não é uma
linguagem universal a ser usada
em qualquer meio e momento.

Como dizem aqui e alhu-
res, é bem melhor saber escre-
ver de várias maneiras do que
de uma só. O problema virá se
a gente misturar as estações.
Não está dado que todos sai-
bam a diferença. (LCPJ)




