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Não encontro o
pq, o vc e o tb nas
redações. A
pontuação, no
entanto, é um
problema sério
(…) Os problemas
com a vírgula, 
por exemplo, têm
mais a ver com 
a organização
sintática e a
clareza do que
com a influência
das mensagens 
de textos.” 

Ênio Moraes
Professor de redação

O renascimento  das línguas
Para saber mais

Gramática no off-line
Pesquisa feita por instituições americanas comprova uma preocupação de pais e professores: em nome da agilidade, jovens deixam de lado as
regras da linguagem culta quando se comunicam por celulares e computadores. A estrutura dos textos, no entanto, costuma ser preservada

DA REDAÇÃO

O uso frequente de dispo-
sitivos celulares por ado-
lescentes culminou em
uma cultura de mensa-

gens de textos com muitas abre-
viações e atalhos gramaticais.
Pais e professores temem que as
formas digitais de usar a língua
comprometam a comunicação
dos filhos. Há, agora, uma com-
provação científica dos efeitos
negativos do hábito na formação
da prole. Pesquisa feita pela Wake
Forest University e a Penn State
University, ambas dos Estados
Unidos, mostra que, nesse tipo
de manifestação, os jovens assas-
sinam a gramática, mas preser-
vam de certa forma a parte estru-
tural dos textos.

“Isso (a descoberta) foi im-
portante porque a pesquisa tam-
bém descobriu que a vasta maio-
ria dos adolescentes, 86%, acre-
dita que ter habilidade para es-
crever é importante para o su-
cesso na vida. Apenas 11% dos
participantes reportou que as
comunicações eletrônica tinham
um efeito negativo na escrita de-
les”, avalia Drew Cingel, princi-
pal autora do estudo. 

A pesquisa foi feita com estu-
dantes de 10 a 15 anos de uma
escola americana. A primeira
etapa consistiu em orientar os
participantes a pensarem sobre
um dia comum e recordar o tem-
po dedicado às tecnologias, além
de indicar a quantidade de men-
sagens de texto recebidas e en-
viadas durante o período. Em
média, cada adolescente recebia
46 mensagens e enviava 45 dia-
riamente.

Na segunda fase, eles respon-
deram um questionário classifi-
cando em um grau de 1 a 5 ques-
tões como “A rapidez das men-
sagens de textos faz com que se-
ja conveniente usá-lo?”, “Eu
mando mensagens de texto por-
que meus pais mandam” e “Eu
mando mensagens porque a
maioria dos meus amigos man-
da”. Posteriormente, os partici-
pantes anotaram o número de
adaptações feitas nas últimas
três mensagens enviadas, que
foram submetidas a uma avalia-
ção gramatical. “Temos a evi-
dência de um declínio nas notas
gramaticais baseado no número
de adaptações de mensagens de
texto, controlado por idade e sé-
rie”, diz Cingel.

Não só mandar mensagens de
textos frequentemente teve um
peso nos resultados, mas receber
e mandar textos com adaptações
foi associado a um nível baixo de
performance no teste, de acordo
com a pesquisa. “Em outras pa-
lavras, se você mandar a seu filho
muitos textos com adaptações
de palavras, ele vai provavelmen-
te imitá-lo”, afirma Shyam Sun-
dar, coautor do estudo. “Essas
adaptações podem afetar a habi-
lidade de linguagem off-line, que
é importante para o desenvolvi-
mento da linguagem e das habi-
lidades gramaticais”, completa.

Rapidez

Guilherme Cancelli, 11 anos,
usa muita abreviação e diz que é
mais rápido mandar uma men-
sagem pelo celular sem se preo-
cupar em escrever a palavra in-
teira. “Às vezes, não consigo
achar um acento. Também não
consigo dar espaço quando es-
tou com pressa”, conta. Apesar
de escrever com as adaptações,
na escola ele garante saber sepa-
rar bem as coisas. “Meus profes-
sores nunca chamaram a aten-
ção, eu sei que, quando vou fa-
zer uma prova, tudo tem que fi-
car certo”, diz.

Segundo o pai de Guilherme,
o professor Daniel, 34 anos, é
uma preocupação da família
orientar os filhos para escreve-
rem certo. “Eu e minha esposa
somos muito exigentes. O Gui-
lherme lê em média 18 livros por

A preocupação com os efeitos
do uso das mensagens eletrôni-
cas entre adolescentes ganha
ainda mais força quando se leva
em consideração que elas têm se
transformado em uma das prin-
cipais formas de comunicação
entre os mais jovens. Um relató-
rio da Associação Internacional
da Indústria de Telecomunica-
ções sem Fio dos Estados Uni-
dos mostrou que, em 2009, 1,5
trilhão de mensagens de textos
foram enviadas pelos usuários
de celular no país. 

“Esse aumento dramático na
popularidade levou parentes e
professores a questionarem, o
efeito da utilização dessa tecno-
logia no entendimento de ado-
lescentes acerca da gramática da
língua inglesa durante um perío-
do crítico de desenvolvimento
das habilidades linguísticas”, diz
Drew Cingel, que avaliou os erros
cometidos por jovens no uso des-
sas ferramentas.

Para ela, assim como a sincro-
nização on-line de comunica-
ções de mensagens instantâneas,
a velocidade, a facilidade e a bre-
vidade das mensagens de textos
criaram uma plataforma perfeita
para adaptar a língua inglesa aos
atributos tecnológicos. “Isso le-

Gustavo e Pamela, ambos com 15 anos, não acham errado adaptar as palavras. A questão, para eles, é diferenciar o texto formal da conversa com amigos

Há pesquisadores que ava-
liam o lado positivo das adap-
tações feitas principalmente
pelos jovens nos meios eletrôni-
cos. No ano passado, por exem-
plo, em um artigo publicado na
revista NewScientist, estudiosos
de linguística disseram que a
mensagem instantânea pode
ser vista como um discurso in-
terativo entre amigos, reforça-
do pela linguagem coloquial,
mas que tem uma interação es-
crita que tende a ser mais for-
mal que a fala. Desse modo, de
acordo com o estudioso Derek
Denis, é possível manter o equi-

líbrio. Para ele, essa nova forma
de se comunicar é um “novo e
expansivo renascimento lin-
guístico”.

Para chegar à essa conclu-
são, Denis analisou mais de 1
milhão de palavras em mensa-
gens instantâneas e cerca de
250 mil faladas por 72 pessoas
com idade entre 15 e 20 anos.
De acordo com o pesquisador,
mesmo com o intenso uso de gí-
rias e de palavras adaptadas, a
gramática e o vocabulário es-
crito são, relativamente, con-
servadores ao misturar as duas
formas de comunicação.

vou a uma evolução da gramáti-
ca, a base para o que podemos
chamar de ‘techspeak’”. 

Entre as adaptações estão
abreviações como a LOL (para
laughing out loud – rir alto, em
português); omissão de letras
não essenciais e a substituição
por palavras homófonas, que são
as que se ouvem da mesma ma-
neiras, mas se escrevem de forma
diferente. Com os ajustes brasi-
leiros, o “acho”, virou “axo”; o “é”,
“eh”; o “beleza”, “blz”; e a “novida-
de”, “9da10”. 

1,5
trilhão

Quantidade de mensagens de
textos enviadas em 2009, 

nos Estados Unidos, por usuários
de telefone celular, segundo

relatório da Associação
Internacional da Indústria de

Telecomunicações sem Fio

Usuários só crescem 

Guilherme, 11 anos, usa sempre as abreviaturas no celular, mas nunca teve problema nos textos para a escola

ano. Ele gosta de escrever certo,
mas, sendo mais novo, acaba es-
crevendo um pouco diferente.”

Para Gustavo Mendes, 15
anos, é uma questão de saber
discernir o momento de usar as
palavras abreviadas. “Primeiro,
nós nos acostumamos a escrever
certo. Depois, ganhamos o celu-
lar e nos acostumamos com um
novo tipo de escrita. Você sele-
ciona se quer escrever de uma
forma mais rápida na hora de en-
viar uma mensagem no compu-
tador ou no celular. Se você está
fazendo uma prova, algo bem
mais sério, tem que escrever cer-
to. É uma coisa que, para mim,
não influencia muito na escola
porque eu consigo separar as
coisas”, afirma.

Professor de redação, Ênio
Moraes afirma que, nos traba-
lhos feitos pelos alunos, ele não
observa abreviações de palavras.
“Não encontro o pq, o vc e o tb
nas redações . A pontuação, no
entanto, é um problema sério.
Até que ponto, porém, o proble-
ma dela é causado ou reforçado
pelo envio e pelo recebimento
de muitas mensagens de textos?
Os problemas com a vírgula, por
exemplo, têm mais a ver com a
organização sintática e a clareza
do que com a influência das

mensagens de textos”, analisa. 
Susana Molinar, professora

de português, pondera que a in-
fluencia da abreviatura nas no-
tas escolares depende da idade.
“Até os 10 anos, eles não costu-
mam abreviar muitas palavras
porque são menores e as regras
gramaticais têm mais controle
sobre eles. Depois dessa idade,
até os 14 ou 15 anos, a tendência
é usar uma linguagem mais in-
formal e breve.”

Pamela Rodrigues, 15 anos,
afirma que a plataforma em que
ela está acostumada a escrever
influencia na forma como ela
abrevia as palavras. “Quando fa-
ço trabalho no computador e di-
gito, acabo abreviando pelo fato
de estar digitando. Quando es-
crevo manualmente, não tenho
dificuldade”, conta. Os efeitos da
“simplificação” das palavras po-
dem prejudicar, inclusive, os
próprios escritores. Um estudo
realizado recentemente na Aus-
trália mostrou que os jovens con-
seguem escrever mais facilmente
usando abreviatura, mas têm di-
ficuldades de decifrá-las. Quase
a metade dos estudantes que
participaram do estudo demo-
rou duas vezes mais para ler do
que para escrever uma mensa-
gem com abreviações.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 ago. 2012, Seudinheiro, p. B-9.




