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“Quem domina a língua não confunde as situações. Em uma sala de bate-papo a linguagem 
com certeza será abreviada. Os pais devem negociar com seus filhos, mas não proibir, pois a 
Internet faz parte do mundo dos jovens”. A afirmação é da lingüista e jornalista Dad Squarisi, 
autora do Blog da Dad, sucesso da rede por abordar questões da língua portuguesa de forma 
clara e simples. 

Segundo a lingüista, a Internet tem causado preocupação em pais e professores, pois o uso 
abusivo de abreviações em salas de bate-papo, programas de mensagens instantâneas e sites 
de relacionamentos são vistos como inimigos da escrita culta. Para Dad, a Internet não pode 
ser vista dessa forma. “A Internet nos reintroduziu na leitura e na escrita. Ela nos obriga a 
escrever. Existe um preconceito em achar que a Internet é ruim, mas há um manancial de 
bons textos na rede”. 

Dentro da Internet ou não, Dad diz que a boa escrita só pode ser alcançada por meio do 
treino. “Escrever é habilidade. Tem que escrever todos os dias, desinibir a linguagem”. Ela 
também afirma que complexidade na escrita não é sinônimo de bons textos. “A boa linguagem 
é aquela que é adequada à situação e não necessariamente rebuscada. O bom é a linguagem 
que se adéqua ao contexto. A linguagem moderna é mais ágil e mais simples. Precisamos 
aprender a escrever com naturalidade e sem dar voltas”, finaliza. 

Para Dad, o segredo para se escrever bem na Internet é a objetividade. “Na Internet o menor 
é melhor, menos é mais”, precisa. A linguagem da rede é rápida, por isso textos mais curtos 
devem ser valorizados. “Internet é sinônimo de rapidez”. 

O blog 

A idéia veio do blog foi da direção do jornal Correio Braziliense, onde Dad trabalha. “Cada 
jornalista deveria ter um blog de acordo com sua área específica dentro da versão online do 
jornal”, diz.  Dad que já tinha uma coluna sobre língua portuguesa na versão impressa 
inaugurou em abril deste ano seu blog.  

O público é formado por vestibulandos e os interessados em prestar concursos. A lingüista e 
jornalista afirma que o uso da linguagem corriqueira torna mais fácil o entendimento das 
pessoas em relação às questões gramaticais. “Tem que ter dinamismo, tem que ser útil”, 
afirma Dad. “Eu aproveito a publicidade também, pois pegar ganchos do dia-a-dia torna 
simples o aprendizado”, finaliza. 
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