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Resumo 

 

O objetivo dessa dissertação é analisar e descrever os recursos fonológicos e 

morfológicos do internetês mais utilizados no gênero conversação, na rede social 

Facebook. Para isso são apresentadas as seguintes questões: 1) Como os recursos 

fonológicos e morfológicos do internetês são formados no site de relacionamentos 

Facebook? 2) Quais os recursos fonológicos e morfológicos são mais recorrentes no 

gênero conversação do Facebook? 3) Quais os recursos fonológicos e morfológicos do 

internetês precisam ser dominados pelos adolescentes, para que eles sejam inseridos na 

rede social Facebook? 4) Como discutir os recursos fonológicos e morfológicos 

construtivamente no ensino e aprendizagem de língua portuguesa? A pesquisa tem perfil 

qualitativo, mas é importante ressaltar que pesquisar aspectos da comunicação na ou da 

internet é algo historicamente novo. A dissertação baseou-se nas postulações de Mikhail 

Bakhtin, Ingedore Koch, Luiz Antônio Marcuschi, Magda Soares entre outros. A partir 

da coleta e analise dos dados, concluiu-se que os recursos fonológicos e morfológicos 

do internetês são (re)criados no processo de interação entre sujeitos, ou seja, nas trocas 

de turnos da conversação e que devem ser compreendidos associados com o estilo e o 

tema (tópico da conversação), elementos que constituem o todo do gênero conversação.           

 

Palavras – chave: Recursos fonológicos e morfológicos, internetês, gênero 

conversação e Rede social.  
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Abstract  

 

The aim of this dissertation is to at analyze and describe the most used phonological and 

morphological resources of the internet language in the conversational genre, in the 

social network Facebook. For this purpose, we present the following questions: 1) How 

are formed the phonological and morphological resources of the internet language in the 

social network Facebook? 2) What the most recurrent phonological and morphological 

resources in Facebook‟s conversational genre? 3) Which phonological and 

morphological resources of the internet language need to be mastered by the teenagers, 

for them to take part in the social network Facebook? 4) How can we constructively 

discuss the phonological and morphological resources in teaching and learning the 

Brazilian Portuguese language? The research has a qualitative perspective, though it is 

important to remark that studying communication aspects in or pertaining to the internet 

is something historically new. The dissertation is based on the postulations of Mikhail 

Bakhtin, Ingedore Koch, Luiz Antônio Marcuschi, Magda Soares amongst others. 

Through the collection and analysis of the data, we concluded that the phonological and 

morphological resources of the internet language are (re)created in the interaction 

process among individuals, that is, in the shift switching in conversation that must be 

comprehended in relation to the style and theme (Conversation topic), elements that 

constitute the conversational genre as a whole. 

 

Keywords: Phonological and morphological resources, internet language, 

conversational genre and social network. 
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CAPÍTULO I – Problema em discussão 

 

 

1.1 – Introdução 

   

            Na contemporaneidade, acompanhamos as transformações ocorridas nas formas 

de comunicação, frutos da globalização. Esse fenômeno social modificou a economia e 

a política mundial, os países desenvolvidos e em desenvolvimento passaram a priorizar 

a produção, a venda e o consumo para acelerar o crescimento das suas economias, 

atendendo às expectativas do capitalismo. Tudo isso atingiu diretamente os setores das 

telecomunicações e da informática, que teve como conseqüência o mercado dar início a 

uma massificação de celulares e computadores que transmitiam de forma rápida a 

informação. Os computadores tornaram-se o principal meio de acesso à internet, a rede 

mundial de conexão sem fio, que deixou de ter um objetivo específico, como era o caso 

do uso militar na obtenção de informações sigilosas, para possibilitar a conexão de 

milhões de pessoas com variados propósitos comunicativos. 

A sensação de desorientação é formada por mudanças radicais no 

âmbito da comunicação, derivadas da revolução tecnológica neste 

campo. A passagem dos meios de comunicação de massa tradicionais 

para um sistema de redes horizontais de comunicação organizadas em 

torno da internet e da comunicação sem fio introduziu uma 

multiplicidade de padrões de comunicação na base de uma 

transformação cultural fundamentada à medida que a virtualidade se 

torna uma dimensão essencial da nossa realidade. (CASTELLS,1999, 

p.I/II). 

 

          As mudanças radicais na comunicação podem ser percebidas no distanciamento 

existente entre as gerações nascidas antes da era da internet e as que nasceram no auge 

das transformações da comunicação, pois hoje, o que se tem é uma comunicação 

possibilitada por uma rede sem fio. Fazendo ou não parte desta geração digital
1
, somos 

impelidos a interagir na internet. Em pouco tempo, esta se tornou maior em velocidade e 

interatividade com a World Wide Web
2
, também popularmente conhecida como “www” 

                                                           
1
 Segundo Santos (2011, p.85) ““geração digital”, “geração net”, “geração alt-tab”, que se caracteriza não 

só por aplicar as tecnologias digitais em suas atividades cotidianas como também e, sobretudo, por 

instituir com seus usos diversas operações e processos desenvolvidos em rede.” 
2
 Servidor e navegador projetados por Tim Berners-Lee em 1990. 
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ou simplesmente “web”, uma rede de comunicação que possibilita a postagem de 

documentos em formato de texto, áudio, vídeo, software etc.   

           Neste ciberespaço
3
, termo escolhido por alguns especialistas da área de 

comunicação, os propósitos mais comuns dos indivíduos que se conectam a rede são: a 

interação, o diálogo, a cooperação, a negociação e a participação. Informações formais e 

pessoais são compartilhadas constantemente em situações de serviços, entretenimentos, 

política, religião, trabalho entre outros. Além disso, conforme Castells (1999), o 

ciberespaço é um novo suporte também para os meios tradicionais de comunicação 

(televisão, rádio, jornais), porque as notícias são atualizadas constantemente e os 

acessos são individualizados e constantes.  

          Os jornais e os meios de comunicação de massa em geral foram transformados 

com a internet e as tecnologias digitais, no processo de trabalho da informação. Em 

contrapartida, com o passar do tempo e o uso recorrente, estes foram responsáveis por 

mudanças significativas na web. Ainda de acordo com as explicações de Castells 

(1999), a associação da notícia on-line com ferramentas digitais como os blogs 

interativos, e-mails e Feed Really Simple Syndication (RSS) de documentos na internet, 

modificou o modo de transmissão da informação. Teríamos novas formas de auto-

comunicação em massa, ou seja, qualquer indivíduo pode criar, transformar e 

compartilhar conteúdos digitais. Foi esse aspecto que desenvolveu as chamadas Web 

2.0 e Web 3.0 que caracterizam-se como 

... o aglomerado de tecnologias, dispositivos e aplicações que dão 

suporte à proliferação de espaços sociais na internet graças ao 

aumento da capacidade da largura de banda, à difusão de softwares de 

código aberto e à melhoria da parte gráfica e da interface dos 

computadores, inclusive a interação com avatares em espaços virtuais 

tridimensionais. (CASTELLS 1999, p.12)       

            

           O crescimento dos espaços sociais na internet e dos softwares de código aberto 

impulsionaram a popularização das redes sociais. As redes sociais,
4
 cujas finalidades 

vão além do relacionamento pessoal. Uma vez que o indivíduo procura se associar a 

uma rede que atenda a seu interesse específico. Pode ser uma comunidade que 

                                                           
3
 Para Santaella (apud SANTOS 2011, p.77), “o ciberespaço é todo e qualquer espaço informacional 

multidimensional que, dependente da interação do usuário, permite a este o acesso, a manipulação, a 

transformação e o intercâmbio de seus fluxos codificados de informação”. 

 
4
 As redes sociais já existiam na década de 1980. Na internet há uma listagem de redes sociais com focos 

específicos no endereço: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_redes_sociais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_redes_sociais
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compartilha o gosto por músicas clássicas ou uma rede social cujo foco seja faculdades 

e universidades, ou ainda, de colecionadores do mundo inteiro; entretanto, as mais 

divulgadas e conectadas são as de relacionamento.  

           As redes sociais de relacionamento mais acessadas no Brasil são o Orkut, o 

Facebook e o Twitter. O Orkut é filiado ao provedor Google, empresa multinacional de 

serviços on-line e software dos Estados Unidos. O nome Orkut vem de Orkut 

Büyükkökten, projetista e engenheiro turco da Google. Esta rede social teve seu ápice 

no início de 2004, mesmo ano de seu surgimento. Para participar da rede de 

relacionamento, inicialmente era necessário ser convidado por alguém que já fosse 

cadastrado na comunidade. Com o tempo, houve uma flexibilização no acesso e, então, 

um crescimento considerável de participantes cadastrados no Orkut, que se tornou uma 

verdadeira “febre” 
5
.  

           Santos (2011,p,145) sugere que as interfaces (as redes sociais) sejam 

compreendidas como dispositivos que realizam o encontro de duas ou mais faces em 

atitude comunicacional, dialógica ou polifônica, e complementa  

Com isso, os praticantes se encontram não só para compartilhar suas 

autorias, como também – e sobretudo – para criar vínculos sociais e 

afetivos pelas mais diferentes razões objetivas e subjetivas. 

  

           A rápida adesão do Orkut logo ocasionou desgaste e desinteresse por parte do 

público. Como uma “febre forte”, passou rápido. E os navegadores passaram a buscar 

outros sites de relacionamento e entretenimento. Nesse contexto, nasceu a rede de 

relacionamento Facebook. 

          O site de relacionamento Facebook foi criado por Mark Zuckerberger, em 2004. 

Inicialmente tinha como usuários os estudantes da Universidade de Harvard. Era uma 

socialização de perfil mais restrita, depois se popularizou para atingir o propósito 

comercial, aspecto relevante na internet, e progressivamente ocupou o lugar do Orkut. 

Institucionalizando e acelerando a decadência do Orkut. Como uma verdadeira “briga” 

por mercado (capital), vence quem é o mais forte.  

            O site Facebook possibilita aos seus cadastrados uma comunicação mais rápida, 

na qual se compartilham links, fotos, jogos e vídeos, além das conversas nas páginas de 

perfil e chats. É o ponto de encontro, principalmente do público jovem, que afirma que 

o Facebook é um instrumento de divulgação pessoal ou profissional ou comercial, de 

                                                           
5
 Informações sobre Facebook, Twitter e Orkut obtidas em : < https://www.google.com.br>  

https://www.google.com.br/
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entretenimento, de amizade e de comunicação. Uma grande rede social, sem fronteiras e 

limites, porém, com regras de entretenimento. 

            Outra rede social é o Twitter. Distinto das demais, tem por objetivo apresentar 

informações atualizadas de contatos, como, por exemplo, personalidades sociais e 

culturais. Esta rede social tem uma característica específica, reflexo da própria 

comunicação instantânea da internet: seus textos devem conter no máximo 140 

caracteres. Também está adquirindo muitos adeptos e crescendo nos meios da política e 

mídia. Castells (2011,p,13/14) afirma que  

Para centenas de milhões de usuários de internet com menos de trinta 

anos de idade, as comunidades on-line se tornaram uma dimensão 

fundamental de vida cotidiana que continua a crescer em toda parte, 

inclusive na China e nos países em desenvolvimento. 

      
             A comunicação por meio das redes sociais de relacionamento conquistou um 

espaço considerável no cotidiano dos jovens. Há sempre novidades nas formas de 

comunicar e expressar sentimentos, interesses, curiosidades, informações etc.  

            No Orkut, o perfil da comunicação é assíncrono, pois, a interação está 

desconectada do tempo e do espaço. O Facebook apresenta as duas possibilidades 

assincronia e a sincronia e o Twitter tem perfil síncrono. Na sincronia a interação ocorre 

em tempo real, é uma comunicação instantânea. Já a assincronia tem um perfil de 

interação não instantânea como é o caso dos e-mails. 

            Apesar dessas peculiaridades, um aspecto comum nas comunicações das redes 

sociais de relacionamento, é o uso da escrita, que ocorre de forma compartilhada e 

apresenta um estilo fragmentado. É essa escrita o principal meio de interação de 

informações na internet. Nas redes sociais de relacionamento, observam-se diferentes 

possibilidades com o uso da escrita como envio mensagens, listas de correspondências, 

salas de chat, jogos, conferências e postagens de comentários, os quais são em alguns 

casos verdadeiras conversações, influenciando no modo de comunicação.  

                       Apresenta-se abaixo um exemplo de um recorte feito de comentários, 

postado na página do perfil do Facebook, cuja temática é uma festa à fantasia. Os 

participantes dessa conversa têm idade entre 13 e 15 anos. São do ensino fundamental e 

do gênero feminino:  

Texto 1 

E1- kkkkkkkkkkkkk, sentiram minha falta né, tsccc. foi geral fantasiado? 

E2-foooi geral fantasiado sim 



14 

 

E2-e a lohana foi tbmm 

E2-iiiiiiiih UIHSDIUHSADIUHASU 

E1- então ela pode se incluir hahahaha :D kkkkkkkkkkkkkkkk, imagino! everybody igual 

  

           

           Usamos os indicadores E1 e E2 para designar os participantes da conversa. Nessa 

interação, o que atrai a atenção de imediato são os recursos lingüísticos utilizados pelos 

navegadores para atender as especificidades da comunicação. Há a produção de novos 

signos linguísticos como os emoticons e os sinais ortográficos se tornam um código, 

indicando sentimentos de alegria ou tristeza, entre outros estados de alma. O uso desses 

recursos linguísticos nas mensagens “dificulta” a depreensão de sentido de um 

interlocutor, usuário que não está habituado com este tipo de linguagem. Além disso, a 

linguagem verbal está em constante integração com o não verbal (símbolos, imagens, 

desenhos). É a prática da escrita em outro contexto, com novos propósitos 

comunicativos, que tem por base a subjetividade e o descompromisso com o padrão 

linguístico praticado em outras situações de comunicação com perfil formal como a 

exemplo do ambiente escolar.  

           Esses aspectos definiram a escrita das redes sociais de relacionamento como 

interntês, a língua da internet. O internetês é um sistema de escrita construída 

coletivamente, em que há o compartilhamento de novos recursos textuais que 

enriquecem o estilo das mensagens postadas pelos usuários nos sites sociais.  

            Postula-se que os interactantes desses sites realizam uma atividade 

conversacional que não possui as mesmas estratégias a exemplo da conversa face a face, 

mas que possui não só uma organização, mas também uma sistematização que a torna 

uma atividade conversacional bem-sucedida. E um dos aspectos dessa sistematização é 

a escrita, o internetês. Muito mais que uma informalidade, a linguagem da internet tem 

características e recursos que permitem o entendimento e a cooperação entre pessoas. 

Os recursos linguísticos utilizados merecem ser interpretados e descritos, para que 

sejam inseridos e discutidos nos conteúdos específicos das aulas de língua portuguesa. 

           Por ser uma linguagem da internet, num contexto de socialização informal, a 

impressão que produz, principalmente, para o meio educacional, é de algo volúvel, sem 

muita importância, ou fútil. Entretanto, o que temos é uma possível nova forma de 
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letramento, associada a um meio digital, o que concretiza uma nova interação verbal, 

merecendo ser reconhecida e interpretada. Couto e Rocha (2010, p.9) salienta que  

[...] lamentavelmente, não conseguimos acompanhar adequadamente 

esses movimentos no interior do campo educacional. Com isso, a 

educação luta permanentemente para afastar, de forma contundente, 

muitas dessas possibilidades enriquecedoras dos processos, assim 

como já fez com a televisão, com os celulares e tudo mais que possa 

“atrapalhar” a acomodada vida de muitas escolas [...]  

   

           Como bem citado por Couto e Rocha (2010, p.9), a televisão foi considerada uma 

“vilã” nos meios educacionais e não encontrava espaço nas salas de aulas. Com o passar 

do tempo, os programas televisivos ganharam mais espectadores, atingindo a massa, 

como foi o caso das novelas brasileiras, que difundiam bordões e expressões populares.  

As aulas de língua portuguesa não puderam ignorar tais expressões, porque passaram a 

ser faladas pelos alunos dentro e fora da escola e manifestavam as características 

regionais e sócio-econômicas do Brasil, apresentando a diversidades de dialetos da 

língua portuguesa.  

 O mesmo agora acontece ao se afastar a comunicação das redes sociais de 

relacionamento dos planejamentos escolares de língua portuguesa, pois, o que se 

observa no ciberespaço é uma exposição de temas não apenas subjetivos e superficiais, 

mas também a divulgação de informações que dizem respeito à política, à cultura, à 

sociedade, à mídia, formando opiniões. Mobilizam a sociedade e interferem no 

comportamento do indivíduo, ocupando, consequentemente, o espaço da sala de aula.  

              O que poderia justificar a exclusão do internetês do conteúdo sobre a variação 

linguística é que de acordo com os Parâmetros de Língua Portuguesa (PCNs), de 1997, 

os gêneros textuais indicados para o trabalho com a linguagem oral e escrita nos dois 

níveis de ensino são contos, cordel, novela, romance, crônica, poema, texto dramático, 

entrevista, debate, depoimento, canção, notícia, carta (formal e informal), charge e tira. 

Segundo os PCNs (1997), associar esses gêneros textuais com os conteúdos de língua 

portuguesa possibilita aos usuários da língua a compreensão dos “... textos orais e 

escritos como os quais se defrontam em diferentes situações de participação social, 

interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os produz (BRASIL 

1997)”. Mas, se os gêneros que utiliza a linguagem do internetês não são incluídos entre 

os gêneros estudados no ensino básico, como exemplo a ser contemplado nas atividades 

de linguagem oral e escrita, o ensino da língua não dará conta de expor as diferentes 

situações sociais de uso da língua.  
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            É importante observar que se propõem três possibilidades de ensino de língua 

portuguesa: o prescritivo, o descritivo e o produtivo. O ensino prescritivo tem dois 

objetivos: o domínio da norma culta ou língua padrão e manejo competente da 

variedade escrita da língua. O descritivo propõe pensar, raciocinar e desenvolver a 

língua como instituição social, ligada a todos os fatos e fenômenos presentes na 

sociedade. O produtivo leva em consideração todas as possibilidades de uso da língua, a 

culta e os demais usos linguísticos feitos pelos indivíduos. Sobre este Travaglia 

(2001,p.38) observa que  

não quer alterar padrões que o aluno já adquiriu, mas aumentar os 

recursos que possui e fazer isso de modo tal que tenha a seu dispor, 

para uso adequado, a maior escala possível de potencialidades de sua 

língua, em todas as diversas situações em que necessita delas. 

             

            O que se tem, nas aulas de língua materna, é a hipervalorização do ensino 

prescritivo em detrimento das outras possibilidades de ensino que desenvolvem a 

competência comunicativa do aluno. Isto é, capacitar o aluno a usar de modo 

competente a língua portuguesa nas distintas situações de comunicação. Defende-se 

nesse trabalho que a abordagem dos gêneros que envolva a linguagem específica da 

internet – o internetês – nas aulas de língua materna, como forma de se analisar a 

variação da língua é compatível ao que desejam os PCNs no que tange o ensino da 

língua portuguesa. 

          A comunicação contemporânea desenvolveu-se, a prática escrita é o meio da 

comunicação virtual, num espaço distinto do papel (a tela do computador), que 

possibilita a atualização de recursos textuais e (re)constrói o letrar. Os linguistas 

conceituam este letrar da internet como gênero digital e os educadores como 

possibilitadores do letramento digital.   

A intensa utilização do computador para a interação entre pessoas à 

distância tem feito muitos adolescentes efetivarem práticas de leitura e 

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 reconfiguram, 

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

outros sinais de pontuação que formam feições humanas e passam a 

representar estados d‟alma, refiro-me aos emoticons. (XAVIER,2004) 

            

          O que estamos presenciando com a internet e as redes sociais de relacionamento é 

que os jovens, que frequentam os ambientes escolares, têm mais acesso a informação e 

têm praticado mais a leitura e a escrita, mesmo não correspondendo à expectativa e ao 
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modelo escolar. Então, cabe à escola com suas áreas de conhecimentos integrar-se à 

cultura digital, para que esta contribua com a aprendizagem. E, particularmente, cabe às 

aulas de língua portuguesa extrair da cultura digital os fenômenos ou usos da língua, 

como os recursos textuais do internetês, que o torna tão interativo, expressivo e distinto 

das práticas sociais quotidianas, levando-o para as atividades que têm por objetivo a 

compreensão das potencialidades da linguagem falada e escrita. Em outras palavras, 

devemos questionar por que não integrar o internetês e seus recursos textuais aos 

conteúdos de língua portuguesa e às aulas sobre variação linguística para os níveis 

fundamental e médio. Afastar das discussões de língua portuguesa a prática da escrita 

desenvolvida nas redes sociais de relacionamento garantirá, apenas, um acomodação 

diante dos fatos da língua e da sociedade como um todo.    

          Para verificar a produtividade da pesquisa, foi feita uma revisão de literatura nos 

sites do Google Acadêmico, a Biblioteca Científica on-line Sciello e o site da CAPES, 

na qual foram contabilizados os seguintes dados. No Google Acadêmico, as palavras-

chave propostas foram: recursos textuais, redes sociais e ensino; a pesquisa resultou em 

apenas três trabalhos significativos para o nosso projeto, uma vez que discutiam 

recursos textuais nos sites sociais de relacionamento. O primeiro trabalho foi um artigo 

de título “Abreviaturas na internet: aspectos gráficos, fonético-fonológico e morfológico 

no registro da coda silábica, de Carla Jeany Fusca e Viviane Vomeiro Luiz Sobrinho, da 

Universidade Federal de Pelotas. O artigo apresenta como objetivo analisar a frequência 

de registros de codas silábicas em abreviaturas na internet e as relações das grafias com 

enunciados falados. Os conceitos teóricos abordados foram a heterogeneidade da escrita 

e características fonético-acústicas.  

            O segundo trabalho tratava de “Neologismos no Facebook: o ensino do léxico a 

partir das redes sociais”, de Denise Cristina Santos, Universidade Federal de Minas 

Gerais. A proposta da pesquisa é descrever o léxico presente no site de relacionamento 

Facebook, tendo por base a variedade linguística internetês, com a intenção de verificar 

como as novas palavras são formadas e como podem ser usadas a favor dos usuários no 

ambiente escolar. Essa pesquisa contribuirá na busca de informações de recursos 

textuais no nível morfológico da língua portuguesa.  

             O terceiro artigo, de Fernanda Correa Silveira Gallz, vinculado ao Núcleo de 

Estudos de Hipertexto e Tecnologia Educacional, da Universidade Federal de 

Pernambuco, intitula-se “Linguagem da Internet: um meio de comunicação global. O 
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artigo analisou alguns aspectos da linguagem veiculada pela internet, marcando os 

processos de banalização e/ou vulgarização que a envolvem; o objeto de estudo foi o 

vocabulário do contexto da comunicação virtual e globalizada de uma área 

técnica/específica. 

          No site da sciello, não foi encontrado nenhum trabalho com as palavras-chave: 

recursos textuais, redes sociais e ensino. Utilizamos, então, outras palavras para 

pesquisa: internetês, redes sociais e ensino; mais uma vez não se obteve nenhum 

trabalho sobre o assunto. 

          No site da Capes, verificaram-se publicações sobre a escrita na internet a partir do 

ano de 2006. Em pesquisa com as palavras-chave internetês e ensino. No ano de 2006, 

foram encontradas duas dissertações: uma sobre o internetês com as línguas estrangeiras 

e outra direcionada para os objetivos dessa pesquisa, cujo título é “Internetês: 

abreviaturas e outras estratégias de escrita”, de Tiago da Silvia Ribeiro, mestre em 

Linguística aplicada (PUC-RJ). O trabalho analisou as abreviaturas utilizadas nas 

mídias, fazendo um contraponto com as abreviaturas presentes em manuscritos; os 

dados foram coletados de dois grupos distintos de alunos, um grupo era frequentador de 

chats e o outro não Neste grupo foi analisada a reescritura de textos e no primeiro, as 

abreviaturas do bate papo; a pesquisa também utilizou questionário com os professores, 

que tinha como principal questão avaliar se as abreviaturas afetavam o ensino e o 

aprendizado da linguagem escrita, sendo este o principal interesse da pesquisa.  

            Em outras consultas, obtivemos os seguintes dados. No ano de 2007, “Surfando 

sobre as palavras: a internet e o ensino de língua portuguesa”, de Valda Maria Rocha 

(UFSCar - Educação), que examinou sob a ótica dos professores de língua portuguesa 

como está o ensino da disciplina junto aos jovens, com o advento da internet e o uso do 

internetês. No ano de 2008, “A internet como tecnointeração da aprendizagem: 

valorização da cultura e identidade juvenis”, de Zoraia da Silva Assunção (UFRN –

Educação), que discutiu os descompassos entre a proposta de acesso educacional para a 

utilização da internet e a ritualidade de acesso e interação dos jovens. No ano de 2009, 

“Eu iscrevu em internetês? O discurso de professores de língua portuguesa sobre a 

escrita na/da internet”, de Haudrey Fernanda Bronner (UFPR – Educação), que realizou 

uma investigação sobre quais concepções embasam a teoria e prática dos professores de 

língua portuguesa, tendo como referência a escrita utilizada na internet. A base teórica 

da pesquisa foi o estudo das publicações de Juan Sancho, Sírio Possenti, Carlos Alberto 
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Faraco, Marcos Bagno, Mikhail Bakhtin, Luiz Antonio Marcushi e Antônio Carlos 

Xavier e base para a análise dos dados partiu dos estudos de Laurence Bardin. A base 

teórica da pesquisa Bronner atende aos interesses da nossa pesquisa no que tange à 

análise dos recursos fonéticos e morfológicos do internetês para o ensino de língua 

portuguesa. Do ano de 2010, encontramos “Estudo sobre as produções de textos de 

alunos do ensino fundamental – A influência da internet”, de Mariana Ribeiro de 

Carvalho (UFSCar – Linguística), mas não foram apresentadas as especificações do 

resumo desta pesquisa.  

            A partir deste levantamento de artigos e dissertações sobre o internetês e o 

ensino de língua portuguesa, conclui-se sobre existência de questões e lacunas a respeito 

dessa linguagem da internet, tanto do ponto de vista linguístico quanto do ponto de vista 

educacional, que procuram dar respaldo aos trabalhos e atividades realizados no 

ambiente escolar pelos professores do ensino básico. Sendo assim, o tema de pesquisa 

ora proposta pode ser de fundamental contribuição para a linha de pesquisa Tecnologia 

da Comunicação e Informação na Educação, cuja a proposta é de utilização dos recursos 

textuais do internetês na rede social de relacionamento Facebook.Vislumbra-se a 

possibilidade desses recursos textuais do internetês serem contemplados nos conteúdos 

e planejamentos de língua portuguesa no ensino fundamental e médio. 

 

 

 

1.2 - Objetivos da pesquisa 

  

            Essa pesquisa tem por objetivo analisar os recursos fonológicos e morfológicos 

mais utilizados no internetês, presentes no site de relacionamento Facebook, usados por 

um grupo de jovens adolescentes do segundo segmento do ensino fundamental de um 

colégio público federal.  

            Para tanto, esta pesquisa se propõe a responder às seguintes questões: 

 

1) Como os recursos fonológicos e morfológicos do internetês são formados no site de 

relacionamento Facebook? 

2) Quais recursos fonológicos e morfológicos são mais recorrentes no gênero 

conversação do Facebook?  
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3) Quais recursos fonológicos e morfológicos do internetês precisam ser dominados 

pelos adolescentes, para que eles sejam inseridos na rede social Facebook?  

4) Como discutir os recursos fonológicos e morfológicos do internetês construtivamente 

no ensino e aprendizagem da língua portuguesa? 

 

 

 

1.3 Contexto da pesquisa -  “Bem vindo ao Facebook” 

 

            O espaço de entretenimento e contato social em que foram analisados as 

interações dos participantes da pesquisa e os marcadores de conversação por eles 

utilizados é a rede de relacionamento Facebook. Como mencionado anteriormente, o 

Facebook adquiriu um crescimento significativo de associados, cadastrados, no Brasil e 

no mundo. Nos últimos seis anos, o Facebook tornou-se um reconhecido espaço on-line 

de comunicação, principalmente, pelo público mais jovem, entre 10 e 20 anos de idade. 

De acordo com informações mais recentes, em 2011 o Facebook já tinha atingido o 

impresionante número de 800 milhões de usuários. Nesse mesmo ano, a Revista Veja 

trouxe a capa: “A geração Facebook”, apresentando algumas informações significativas 

sobre a rede social, criada pelo americano Mark Zuckerberg. Dessas informações 

destaca-se a que afirma que o Facebook transformou a internet da era de busca para a 

era social. Ou seja, a informação não é mais alvo de busca e sim de interação.  

            A interação de informação feita pelos usuários nas redes sociais instigará o 

interesse de outros usuários da rede. É esse o aspecto, que deu respaldo ao Facebook, 

tornando-o o maior site de relacionamentos do mundo.   

            Para fazer parte do site de relacionamento, é necessário inicialmente que o 

navegador/usuário cadastre-se, informando seus dados pessoais como nome, 

sobrenome, endereço eletrônico, um código para acesso, gênero (masculino/feminino), a 

data de nascimento e dados profissionais, como local de trabalho e/ou estudo. Após essa 

etapa, o navegador é considerado um membro da rede social, um participante, e inicia o 

processo de contato com amigos ou pessoas conhecidas. 

            A página pessoal do Facebook pode ser comparada ao gênero digital weblog, 

pois, seus aspectos têm um expressivo apelo pessoal, e, na verdade, o objetivo é de ser 

realmente um site pessoal, condicionado a uma rede de relacionamento. As 
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propriedades significativas da página Perfil são a atualização frequente de conteúdos, 

links e comentários. Correspondendo a um diário (eletrônico), é datado e 

circunstanciado. As anotações são acessíveis a qualquer um dos “amigos” adicionados. 

Os assuntos compartilhados são de ordem pessoal, atividades, crenças, política, humor 

ou outro assunto qualquer que promova uma conversa, abrangendo na grande gama de 

aspectos sociais. 

            As redes sociais podem ser comparadas a programas televisivos, que, no Brasil e 

no mundo, atraíram a atenção de muitas pessoas, o Big Brother. Quem gosta desse estilo 

de programa, costuma não perder o que acontece entre os confinados numa casa. O 

mesmo ocorre nas redes sociais: quem frequenta este espaço acompanha e compartilha 

tudo o que envolve os associados diariamente. Partindo dessa analogia, é possível 

afirmar, então, que o Facebook é um “Big Brother da internet”. Postagem de fotos, 

vídeos e comentários geram um dinamismo, uma grande interatividade e muita 

curiosidade dos envolvidos neste espaço. No processo de análise do Facebook, 

observou-se que os usuários têm uma necessidade muito forte de exposição, aspecto que 

será mais detalhado no capítulo III, na análise e descrição da Conversação.  

            A página pessoal do Facebook, o “Perfil”, tem a seguinte configuração: 

 

 

           A conversação no Facebook pode acontecer nos chats, espaço privado de 

conversa que pode ser usado por dois ou mais usuários, ou no próprio perfil, neste 

 

Perfil do Facebook 

Possuir textos breves,    
descritivos e opinativos, 

no estilo de 
Comentários.Linguagem 

informal. 

Possibilitar a armazenagem de 
fotos, vídeos, músicas, eventos e 

links.  

Postar conteúdos 
obedecendo a uma ordem 
cronológica com data e 

hora. 
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último aparece como comentário. Os usuários de perfil adolescente, que são os 

participantes da pesquisa, utilizam os dois modos de conversação, mas a pesquisa 

concentrou-se na análise da conversação presente nos comentários postados na página 

do perfil, dado seu caráter eminentemente público. 

           A conversação presente na página pessoal do Facebook está relacionada a um 

contexto de entretenimento, que se organiza diferentemente de uma interação face a 

face, que, aliás, não é condição necessária para que ocorra a interação verbal. Como 

envolve muitos interlocutores e, normalmente, é uma linguagem predominantemente 

informal, as páginas pessoais do Facebook têm sido suporte de publicidade de muitos 

produtos e mídias.  

 

 

 

1.4 - Procedimentos metodológicos 

 

            Inicialmente, ainda na condição de projeto, definimos que a pesquisa seguiria a 

perspectiva qualitativa, vislumbrando aspectos da ação e interação social por meio da 

linguagem. Entretanto, frisa-se que pesquisar aspectos relacionados às práticas de 

comunicação na/da internet, implica em um desafio metodológico por estarmos atuando 

em um campo, historicamente, novo. Contudo, o paradigma qualitativo possuiu a 

abordagem indicada para a análise e descrição dos Recursos morfológicos e fonológicos 

mais utilizados no internetês, reconhecido como uso informal do padrão culto da língua, 

pois, segundo Alves-Mazzotti (1999, p.131) “a principal característica das pesquisas 

qualitativas é o fato de que estas seguem a tradição “compreensiva” ou 

“interpretativa”“, ações estas que foram seguidas por nossa pesquisa. 

            Considerando as abordagens de Alves-Mazzotti (1999, p.131), a compreensão e 

interpretação dos dados implicaram inicialmente uma visão holística do objeto de 

pesquisa, abrangendo as relações interpessoais presentes nos perfis dos usuários do 

Facebook. E em seguida fizemos uma observação progressiva de categorias que 

caracterizam a organização da conversação e uma observação participante, estando, 

constantemente, on-line, em um período exato de oito meses, coletando os dados para 

investigação e análise. Alves-Mazzotti (1999, p.132) observa que a natureza dos dados 

qualitativos tem 
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descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, interações e 

comportamentos observados; citações literais do que as pessoas falam 

sobre suas experiências, atitudes, crenças e pensamentos; trechos ou 

íntegras de documentos, correspondências, atas e relatórios de casos.   

          

            Na etapa inicial da pesquisa, foi decidido que o campo de análise e de coleta de 

dados seria a rede social de relacionamento Facebook, pois, a partir de um “bate-papo” 

informal com jovens do segundo segmento do ensino fundamental, constatou-se que a 

grande maioria era participante e frequentadores ativos do Facebook, intensificando os 

laços sociais e afetivos construídos no espaço escolar e, além disso, fazendo um 

exercício de interação verbal que estimulava a competência comunicativa. Segundo os 

informantes dessa pesquisa, o Facebook possibilita o uso de aplicativos não disponíveis 

em outras redes sociais que aumentam a interação verbal. Desde então, iniciou-se um 

período de observação do processo de interação verbal na internet, desses jovens 

usuários, após ser convidada e adicionada por eles nos grupos de amigos. Turato (2008, 

p.444) define esta etapa inicial da pesquisa de pré-análise, na qual se estabelece o 

contato, a análise e o reconhecimento dos dados, construindo-se as impressões e as 

orientações. 

            Ainda na primeira etapa de investigação, verificou-se que a página de perfil do 

Facebook (também nomeada por “mural”) viabilizava a coleta de dados, no caso 

diálogos (conversas), para a descrição dos Marcadores Conversacionais mais usados nas 

conversas on-line. Turato (2008,p.442) propõe, dentre as muitas técnicas de coleta de 

dados de pesquisa qualitativa, a técnica de análise de conteúdo, mas faz a seguinte 

observação: 

Atualmente, no entanto, reforçamos a todos os que utilizam as 

diversas modalidades da técnica de análise de conteúdo que avancem 

para além do estágio meramente descritivo, passando para o 

necessário intuito de fazerem-se as chamadas inferências: permitir que 

possamos discutir/inferir a partir dos dados trabalhados é realmente a 

razão de recorremos a tal procedimento de tratamento/análise dos 

dados.    

 

            No processo de coleta e observância da conversação presente na página de perfil 

do Facebook, seguiu-se o procedimento da Etnometodologia, pois, a averiguação 

sistemática dos mecanismos conversacionais implica em considerar as ações dos 

interlocutores que indicam evidências de uma situação comunicacional específica. 

Marcuschi (2007, p.8) afirma que a Etnometodologia 
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trata da constituição da realidade no mundo do dia-dia e investiga a 

forma de as pessoas se apropriarem do conhecimento social e das 

ações (daí o uso do radical etno); diz respeito à forma metódica de 

como os membros de uma sociedade aplicam aquele seu saber 

sociocultural (daí o radical metodologia).  

 

            A observação da interação dos adolescentes na página do perfil conduziu à 

dedução que este espaço de socialização se aproxima do estilo do blog, pois, cada 

usuário faz do seu site pessoal um “diário”, contendo anotações e postagem do seu 

cotidiano na escola, em casa, nas festas ou em datas festivas, ou, ainda, sobre fatos 

sociais que envolvem política, educação e culturas. Isso influencia diretamente os traços 

que definem a identidade e o gênero dos usuários e, principalmente, os temas das 

conversas postadas nos sites sociais, aspecto este altamente relevante para análise dos 

dados da pesquisa.  

            Para a interpretação das características organizacionais das conversas presentes 

no perfil, foram selecionados os sites pessoais, ou perfis, que apresentassem uma 

quantidade e qualidade de conversas. Foi selecionado um total de quatorze Perfis, 

constituídos de sete meninas e de sete meninos. As conversas foram organizadas em 

tabelas temáticas, constando dados como o mês e o ano de postagem. Os participantes, 

por serem menores de idade foram identificados, apenas, como Enunciadores para 

manter sigilo de suas identidades. O enunciador, proprietário da página do perfil, é 

indicado como Enunciador Principal (EP), do gênero feminino ou masculino. Os 

enunciadores, que compartilham as conversas, são identificados como Enunciadores 

Amigos (EA), do gênero feminino ou masculino.  Estas nomenclaturas facilitam a 

análise de aspectos como troca de turnos, mudança de tópicos (temas) e uso de 

marcadores conversacionais. Nessa etapa, ocorrem o aperfeiçoamento e o refinamento 

da análise, assemelhando-se com o que Turato (2008, p.445) afirma: “é preciso ler e 

reler o material até chegar a uma espécie de „impregnação‟ de seu conteúdo”. 

            Os informantes dessa pesquisa cursavam o segundo segmento do ensino 

fundamental, em Colégio Público Federal. Durante o ano letivo de 2011, 

especificamente em Língua Portuguesa, esses adolescentes obtiveram um desempenho 

escolar muito bom. Participaram ativamente de todas as atividades de leitura e literatura, 

produção textual, atividades de perfil mais voltado para o ensino da gramática, além de 

terem feito as avaliações semestrais. Estas características são importantes para a 

pesquisa, pois indicam que, mesmo sendo frequentadores ativos das redes sociais de 
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relacionamento, estas não os prejudicou na sua prática de escrita realizadas na escola, 

principalmente, nos tempos específicos de Língua Portuguesa.  

            O segundo segmento do ensino fundamental do referido Colégio Público 

Federal, vivencia, diariamente, uma carga horária distribuída em cinco horas diárias, 

com aulas também aos sábados. O currículo pleno de ensino fundamental propõe 

atividades e aulas de Informática, Laboratório de Ciências, Educação Física, Educação 

Artística, Educação Musical, Sala de leitura, Francês, Inglês e Espanhol. Em Língua 

Portuguesa, o segundo segmento do ensino fundamental abrange um trabalho com a 

língua falada e escrita, com os gêneros textuais (reportagem, cartas dos leitores, 

crônicas, conto e poema). A literatura não está separada do trabalho voltado, 

explicitamente, para a Língua Portuguesa.  

            Contribuindo com a perspectiva qualitativa, valemo-nos das abordagens 

quantitativas, o que nos instrumentalizaram na interpretação das estratégias que 

organizam as conversas na página de perfil do Facebook.  

           

 

 

1.5. Configuração do trabalho 

 

             

             Este trabalho de pesquisa está organizado em quatro capítulos, incluídas a 

introdução e a conclusão, numa sequência progressiva. 

            O primeiro capítulo é constituído pela introdução em que foi feita a apresentação 

do problema, discutido alguns conceitos sobre ciberespaço, redes sociais, internetês, 

linguagem formal e informal e ensino de Língua Portuguesa. Em seguida, foram 

demonstrados o objetivo geral e os objetivos específicos, a metodologia e a 

contextualização da pesquisa.  

            No segundo capítulo, fizemos a discussão teórica de conceitos considerados 

basilares para pesquisa.a abordagem de gêneros discursivos baseou-se nos estudos de 

Mikhail Bakhtin (2010) e demais seguidores da concepção dialógica da linguagem. 

Sobre língua falada e língua escrita expusemos os estudos e abordagens de Luiz 

Antonio Marcuschi (2003) relacionando-as com a posição de outros autores sobre os 
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fenômenos da linguagem. E sobre letramento ou letramento digital de acordo com as 

postulações de Soares (2006). 

            No terceiro capítulo, definimos o corpus utilizado na pesquisa, que é a essência 

ou alma da análise e descrição dos recursos fonológicos e morfológicos. Além disso, 

apresentamos como se organizaram as etapas de observação, leitura, seleção dos perfis 

do Facebook e como foram expostas e tabuladas as conversas extraídas do site social. 

            No quarto capítulo, apresentam-se as considerações finais, destacam-se os 

resultados obtidos a partir da análise dos recursos linguísticos nas conversas extraídas 

do Facebook; respondendo aos questionamentos propostos nos objetivos da pesquisa.  
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CAPÍTULO II – Contribuições Teóricas 

 

 

 

2.1 – A concepção dialógica da linguagem  

 

  

          

          Na Introdução, apresentamos concepções que trouxeram para discussão a prática 

social da escrita na internet, especificamente na comunicação das redes sociais. A língua 

foi reconhecida pelo seu valor sistêmico e normativo, o qual se configura o ensino 

prescritivo da língua portuguesa que é veiculado nas escolas. Porém, nessa discussão 

inicial, percebemos que a comunicação desenvolvida pelos usuários na rede social 

Facebook, apresenta ações de linguagem que vão além da questão sistêmica e normativa 

da língua. Essas ações correspondem ao que as abordagens sóciodiscursivas definem 

como uso dialógico da linguagem.  

          As abordagens sóciodiscursivas têm como pilar ou referência teórica o Círculo de 

Bakhtin
6
 que problematizou as discussões de linguagem ao divergir do método de 

ensino que propõe a língua como um sistema abstrato, como conceituava o 

Estruturalismo
7
. Para o Círculo, a língua realiza-se em enunciados concretos, em que há 

uma flexibilização e variação dos signos linguísticos (J.L.MEURER, BONINI e 

MOTTA-ROTH, 2005, p.153). Nessa perspectiva, a partir da década de 1980, a área de 

ensino de línguas passou a integrar aos conteúdos de língua portuguesa a concepção de 

língua como prática de interação verbal social.  

            O que significa a língua como prática de interação verbal social? A resposta para 

o questionamento proposto prioriza, inicialmente, a compreensão de outros elementos 

envolvidos nesta prática verbal, que são o sujeito, o texto e a construção do sentido. 

                                                           
6
 Círculo de Bakhtin é a denominação atribuída pelos pesquisadores ao grupo de intelectuais russos que se 

reunia regularmente no período de 1919 a 1974, dentre do qual fizeram parte Bakhtin, Voloshinov e 

Medvedev. Bakhtin faleceu em 1975, Voloshinov, na década de 1920 e Medvedev, provavelmente, na de 

1940. (RODRIGUES, apud. MEURER/BONINI/MOTTA-ROTH,2005,p.153) 
7
 Entende-se por este termo todo método ou processo de pesquisa que, em qualquer campo, faça uso do 

conceito de estrutura em um dos sentidos esclarecidos. Esse termo nasceu em Gestalt e na lingüística, em 

que o E. foi defendido pelos russos R. Jackobson, N. Trubetzkoy e inúmeros outros. (ABBAGNANO, 

Nicola. Dicionário de Filosofia) 
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            A Compreensão dos três elementos propostos está associada às concepções de 

língua. De acordo com a concepção de língua que se escolha, se obtém uma definição 

específica do sujeito. Duas concepções clássicas de língua se destacam, primeiramente, 

a que considera a língua como estrutura ou sistema, em que o falar é sempre um ato 

social, a langue, que de acordo com o mestre Saussure (MATTOSO, 1989, p.24) “é um 

sistema de elementos vocais comum a todos os membros de uma dada sociedade e que a 

todos se impõe como uma pauta definida.” 

            Normalmente, na linguagem, ao referir-se a língua, pensa-se no sujeito 

determinado, assujeitado pelo sistema, de comportamento individual. Segundo Koch 

(2002, p.14) esse assujeitamento configura que “O indivíduo não é o dono de seu 

discurso e de sua vontade: sua consciência, quando existe, é produzida de fora e ele 

pode não saber o que faz e o que diz.” Dessa forma, o sujeito, nesta concepção de 

língua, tem função de locutor repetidor, um porta-voz no discurso. O sujeito assujeitado 

está relacionado com a concepção de língua definida como estrutura ou sistema, que 

representa a sociedade.  

            Nessa relação entre língua, sistema e sujeito assujeitado, configura-se a ciência 

estruturalista que corresponde a um método de investigação, uma prática científica com 

um posicionamento filosófico específico. De acordo com Abbagnano (2007, p.440), o 

estruturalismo apresenta dois aspectos fundamentais, a objetividade dos sistemas e a 

oposição ao humanismo. Na objetividade dos sistemas, a ciência concentra-se na análise 

objetiva das relações presentes nas estruturas, no caso da língua, na descrição analítica 

das relações entre signos linguísticos, não considerando aspectos subjetivos dos 

falantes. Abbagnano (2007, p. 440) assinala: “...têm como função fundamental explicar 

o maior número de fatos constatados”. Contra o humanismo, ainda segunda Abbagnano 

(2007), o Estruturalismo afirma que o sistema é prioridade em relação ao homem.  

            Abbagnano (2007, p. 440) propôs: “Para nós, as línguas são mais que sistemas 

de comunicação intelectual. São hábitos invisíveis que envolvem nossos espíritos e 

predeterminam a forma de todas as expressões simbólicas”. Então, para essa corrente 

teórica, a emoção verbalizada pelos sujeitos não deve ser considerada no sistema 

linguístico. O sistema sobrepõe-se ao sujeito, este socialmente já encontra uma estrutura 

linguística pronta em que apenas a realiza objetivamente e passivamente. É nesse 

aspecto que as abordagens sóciodiscursivas se opõem veementemente às estruturalistas, 
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e nesse contexto destaca-se a importância do Círculo de Bakhtin, que apresenta a 

concepção dialógica da linguagem.  

            Na concepção dialógica da linguagem, a língua é o lugar de interação. O sujeito 

(KOCH, 2005, p.15) tem perfil ativo no espaço social, ou seja, interage na situação 

comunicativa na qual estão envolvidos. Como afirma Koch (2005, p.15)  

 é um sujeito social, histórica e ideologicamente situado, que se 

constitui na interação com o outro. Eu sou na medida em que interajo 

com o outro. É o outro que dá a medida do que sou. A identidade se 

constrói nessa relação dinâmica com a alteridade. 

 

            Nessa interação, em que a língua é (re)construída no discurso, no diálogo, no 

uso, os signos linguísticos tornam-se flexíveis e variáveis em enunciados concretos 

produzidos pelos sujeitos sociais. Portanto, nessa concepção, a língua é muito mais que 

um instrumento de comunicação, a língua é considerada o próprio lugar de interação dos 

sujeitos. Sendo assim, Bakhtin (2010, p.261) apresenta a sua postulação sobre a língua: 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as 

condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só 

por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua 

mas, acima tudo, por sua construção composicional. 

 

            Se a língua efetua-se no emprego de enunciados orais e escritos, isso significa 

dizer que a língua se concretiza em textos? A interação realizada pelos sujeitos sociais 

acontece em nosso cotidiano por meio de textos orais e escritos, nos quais a sua 

estrutura linguística, o conteúdo (tema) e o estilo estarão de acordo com as 

especificidades das atividades humanas. A língua é o lugar de interação por meio de 

textos, reconhecidos por Bakhtin (2010, p.262) como “tipos relativamente estáveis de 

enunciados”. Nessa relação entre língua, sujeito e texto, a produção dos sentidos é 

complexa, mas viabilizada pelos elementos linguísticos na superfície textual juntamente 

com o conhecimento de mundo adquirido pelo sujeito. Conclui-se com Koch (2005, 

p.17) que 

o sentido de um texto é, portanto, construído na interação texto-sujeito 

(ou texto-coenunciadores) e não algo que preexista a essa interação. 

Também a coerência deixa de ser vista como mera propriedade ou 

qualidade do texto, passando a dizer respeito ao modo como os 

elementos presentes na superfície textual, aliados a todos os elementos 

do contexto sociocognitivo mobilizados na interlocução, vêm a 
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constituir, em virtude de uma construção dos interlocutores, uma 

configuração veiculadora de sentidos.  

 

          A partir dessa percepção do sujeito social como integrante ativo nessa relação e 

do texto como lugar de interação e produção de sentidos, configuram-se os gêneros 

discursivos ou textuais. Os gêneros discursivos, na perspectiva dialógica de Bahktin 

(2010), não são simplesmente uma nova conceituação de língua que veio substituir o 

método estruturalista, porque este método científico não considera as relações 

dialógicas na linguagem e, consequentemente, o enfoque dado ao texto é, 

rigorosamente, descrição do campo linguístico. Na perspectiva dialógica o texto 

apresenta atributos que, também, o qualificam como enunciado, que são o projeto de 

discurso, em que o autor do texto apresenta “o seu querer dizer”, e a realização do 

projeto de dizer, no qual na produção do enunciado reflete a situação social de interação 

e outros enunciados vinculados. J.L.Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005, p.158) 

explicam que, de acordo com Bakhtin  

o texto visto como um enunciado tem uma função ideológica 

particular, autor e destinatário, matém relações dialógicas com 

outros textos (textos-enunciados) etc., i. é, tem as mesmas 

características do enunciado, pois é concebido como tal. 

 

             Nessa perspectiva, Bakhtin estabelece a distinção entre língua como discurso e 

língua como sistema que proporciona dois olhares teóricos para o texto. No primeiro, 

língua como discurso, o texto é analisado enquanto atividade social concreta e viva que 

o torna um enunciado. No segundo, língua como sistema, o texto é o objeto da 

línguística sem a interferência da situação social e dos interlocutores. Nessa perspectiva, 

a língua é contemplada em dois planos específicos: do sistema e do discurso; este é por 

nós priorizado, pois, é da interação dos sujeitos que surgem as ações de linguagem 

presentes nas redes sociais. 

            A interação é a essência da comunicação nas redes sociais e a interação por meio 

da linguagem é considerada a “chave” das discussões sociodiscursivas, sendo o gênero 

discursivo seu objeto de análise. O conceito de gênero é determinado pela atividade 

comunicativa. Desse modo, vislumbra-se a “grandeza” do termo pela diversidade de 

interações comunicativas. O que temos no exercício cotidiano de comunicar-se são 

várias possibilidades do uso da língua (oral ou escrita), do diálogo ao romance, as quais, 

de acordo com a complexidade do campo discursivo, são “metaforseados”, 

transformamdo-se em novos gêneros. Bakhtin (2010, p.263) usa a expressão “natureza 
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verbal” para definir a relação dos gêneros com as atividades comunicativas. Explica que 

o importante não é uma classificação funcional dos gêneros, mas compreendê-los como 

enunciados constituídos de temática (conteúdo), estilo e estrutura linguística, 

organizados, de acordo com a situação de comunicação proposta. Em decorrência disso, 

o autor propõe que os gêneros discursivos sejam reconhecidos como primários simples 

e secundários complexos. Sobre as modalidades primário e secundário, observa (2010, 

p.263) que  

os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, 

pesquisas científicas de toda espécie, os grandes gêneros 

publicísticos,etc.) surgem nas condições de um convívio cultural mais 

complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 

(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, 

etc. No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram 

diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas condições 

da comunicação discursiva imediata. 

       

          Nessa perspectiva de organização dos gêneros em primário e secundário, Bakhtin 

(2010) faz uma adequação das especificidades da língua, oral e escrita, e afirma que os 

gêneros escritos possuem uma complexidade formal que corresponde às práticas 

culturais das quais se realizam. O oral não possui a mesma condição de uso, por 

corresponder a uma comunicação mais imediata. Agora, o gênero primário, como por 

exemplo, o diálogo, quando é utilizado na prática complexa do secundário vai atender 

às demandas dessa complexidade, sendo reconstruído de acordo com a atividade 

comunicativa.  

           As esferas sociais correspondem às situações de interação. Cada esfera social terá 

seu tipo de enunciado. A esfera do trabalho tem os seus enunciados específicos, assim 

como da escola, das artes, das ciências, das políticas, das leis, das tecnologias, da 

internet, das redes sociais. É importante observar que o termo “tipo de enunciado” não 

tem o mesmo sentido de sequências textuais. Tipo está relacionado com tipificação 

social dos enunciados, que, de acordo com J.L.Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005, 

p.164), se formaram, historicamente, nas atividades humanas de interação, 

relativamente estáveis, vivenciadas pelos falantes. Como foi dito anteriormente, é a 

situação de interação social que vai determinar o funcionamento dos gêneros 

discursivos e não a sua propriedade formal. J.L.Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005) 

exemplificam que 

embora se possam encontrar traços formais semelhantes entre os 

gêneros biografia científica e romance biográfico, eles são gêneros 
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distintos, pois mesmo que os “valores biográficos” [...] sejam 

compartilhados pela ciência e pela arte, elas se encontram em esferas 

sociais diferentes, com funções discursivo-ideológicas distintas 

(finalidade histórico-científica e finalidade artística).   

 

            A situação social determinará o tema (conteúdo), a estrutura linguística e o estilo 

do gênero e não o contrário. A escolha de uma determinada forma da língua (formal ou 

informal) feita pelo falante está relacionada com a situação comunicativa. 

            As situações de interação implicam em uma atitude responsiva dos sujeitos, em 

qualquer esfera social e modalidade de gênero (primário ou secundário), nesse sentido 

Bakhtin (2010, p.273) legitima a participação do Outro no discurso, aqui posto em 

destaque para a visualização da importância desse aspecto na interação comunicativa. 

Acima, discorremos sobre elementos significativos, que fazem parte do processo da 

comunicação, o sujeito, o texto (oral e escrito) e o sentido. Explicitamos que o 

dialogismo compreende que os indivíduos têm uma atitude ativa no processo de 

comunicação. Proposta da qual surge o conceito do Outro. Qualquer discurso só vai se 

realizar completamente, se houver a “resposta” do Outro. Aqui a “resposta” é a própria 

condição de compreensão ou a produção de sentidos do Outro.  Bakhtin (2010) afirma 

que  

os limites de cada enunciado concreto como unidade da comunicação 

discursiva são definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, ou 

seja, pela alternância dos falantes. Todo enunciado da réplica sucinta 

(monovocal) do diálogo cotidiano ao grande romance ou tratado 

científico – tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim 

absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros; depois do seu 

término, os enunciados responsivos de outros [...].  

 

            Nas situações comunicativas, os interactantes estão em constante mudança de 

papéis, num momento enquanto locutor/escritor e em outro momento enquanto 

ouvinte/leitor. E Outro está representado nestas espeficidades discursivas. O gênero 

discursivo diálogo, exemplo da instância da oralidade, representa bem está fluidez 

responsiva dos interactantes, o qual há uma alternância das enunciações dos parceiros 

do diálogo.  Bakhtin (2010, p.275) considera o diálogo a forma clássica de comunicação 

discursiva e verifica que as réplicas do diálogo (atitude responsiva) possui relações que 

não são tão simples de serem descritas pela gramática, como pergunta-resposta, 

afirmação-objeção, afirmação-concordância, proposta-aceitação, ordem-execução etc. 

Essas são concretizadas por atos expressivos, pois, melhores que as palavras, as ações 

gestuais produzem os sentidos necessários para a realização da interação. 
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            Outra questão a ser esclarecida nas discussões do Círculo de Bakhtin é a que se 

refere aos gêneros como produto das atividades sociais de linguagem. O conceito de 

atividade, nas discussões sociodiscursivas, é diferente de ação; atividade e ação são 

aspectos distintos. Desse modo, faz-se menção às considerações de J.L.Meurer, Bonini 

e Motta-Roth (2005, p.237) que estão embasadas nas propostas de Bronckart, que, além 

de Bakhtin, agrega em suas orientações discursivas uma visão psicossociológica do 

discurso. Dessa forma, J.L.Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005, p. 249) explicam que a 

noção de atividade “... é utilizada para designar uma leitura do agir que implica as 

dimensões motivacionais e intencionais mobilizadas por um coletivo organizado”. Na 

dimensão sociodiscursiva as ações são produtos das atividades sociais. As atividades 

sociais determinam o psíquico humano e as suas ações, uma destas ações é a de 

linguagem. Ainda, de acordo com J.L.Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005, p.250), os 

gêneros discursivos “... por serem produtos sócio-históricos, são elementos explicativos 

da ação de linguagem...”, propiciando que os interactantes definam as situações de ação 

de linguagem que atuam, adequando os gêneros às situações específicas. Essa 

adequação do gênero transforma aspectos relacionados à sua forma e ao seu conteúdo 

textual que envolve (J.L.MEURER, BONINI e MOTTA-ROTH, 2005): os temas 

verbalizados; o espaço-tempo dos interactantes, o lugar social da interação, os papéis 

sociais dos sujeitos envolvidos e a produção de sentido por parte desses sujeitos.  

            Compreender que os gêneros discursivos são definidos como produto da 

interação comunicativa dos sujeitos sociais, faz com que observemos que todos os 

elementos envolvidos em sua construção, conteúdo (tema); estrutura linguística e o 

estilo são reflexos de atividades sociais do quotidiano. 

 

 

 

2.2 A prática da escrita e a oralidade  

 

 

            A língua em uso apresenta uma dicotomia. Ela pode se realizar pela fala e pela 

escrita, de acordo com as necessidades comunicativas de seus usuários. A língua falada 
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é reconhecida pela oralidade
8
, a materialidade fônica; a língua escrita é reconhecida 

como meio de documentação do discurso. São estes aspectos que dão a essa dicotomia 

um status cultural. Em algumas civilizações, a fala tem um prestígio social maior que a 

escrita e outras, como a nossa, a escrita é vista com mais prestígio que a fala. Nestas 

culturas, está arraigada uma postura ideológica. Porém, Marcuschi (2003, p.36) observa 

que  

 

a oralidade jamais desaparecerá e sempre será, ao lado da escrita, o 

grande meio de expressão e de atividade comunicativa. A oralidade 

enquanto prática social é inerente ao ser humano e não será substituída 

por nenhuma outra tecnologia. 

 

            A escrita não é uma representação da fala e não dá conta de reproduzir 

fenômenos que são peculiares à fala, ou à oralidade, como a espontaneidade, a 

gestualidade, os movimentos do corpo e dos olhos, a respiração, entre outros recursos. 

A língua escrita está diretamente relacionada a um padrão formal de uso, a norma culta. 

É a norma culta que faz uma distinção precisa da fala e da escrita, especificando as 

características de cada uma, por exemplo, a fala é não-normatizada e a escrita é 

normatizada. Contudo, ao fazer alusão ao padrão formal da escrita Marcuschi 

(2003,p.36) observa: “A escrita, por sua vez, pelo fato de ser pautada pelo padrão, não é 

estigmatizadora e não serve como fator de identidade individual ou grupal.” Essa 

ponderação sinaliza a distorção de dar a língua escrita um prestígio social que implicaria 

a negação de qualquer variação em seu uso na comunicação, como pode ser observado 

no quadro abaixo (Macuschi, 2003): 

 

Fala Escrita 

contextualizada descontextualizada 

dependente autônoma 

implícita explícita 

redundante condensada 

não-planejada planejada 

imprecisa precisa 

não-normatizada normatizada 

fragmentária completa 

                                                           
8
 Antes do desenvolvimento da técnica da escrita a comunicação era não-alfabética. Aproximadamente, 

passaram-se 3.000 anos de tradição oral até a sociedade grega incorporar o alfabeto. (CASTELLS,1999, 

p.413) 
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            A dicotomia do quadro acima está presente nos compêndios escolares, 

especificamente nas gramáticas pedagógicas. A distribuição dos aspectos é considerada 

pelos linguistas restritiva e rígida. De acordo com Marcuschi (2003, p.28), “A 

perspectiva da dicotomia estrita tem o inconveniente de considerar a fala como lugar do 

erro e do caos gramatical, tomando a escrita como o lugar da norma e do bom uso da 

língua.” 

            Uma perspectiva epistemológica, proposta por antropólogos, psicólogos e 

sociólogos como Walter Ong, Jack Goody, Sylvia Scribner e David Olson é a visão 

culturalista (Marcuschi, 2003,p.29) que não considera os fatos da língua e sim identifica 

as mudanças na sociedade pelo sistema da escrita. Sendo assim, temos o seguinte 

quadro: 

 

Cultura Oral Cultura Letrada 

pensamento concreto pensamento abstrato 

raciocínio prático raciocínio lógico 

atividade artesanal atividade tecnológica 

cultivo da tradição inovação constante 

ritualismo analiticidade 

 

            Nesta descrição, a relevância está na escrita, que é considerada um “avanço na 

capacidade cognitiva dos indivíduos e, como tal, uma evolução nos processos noéticos, 

que medeiam entre a fala e a escrita” (Marcuschi, 2003, p.29). Para a visão culturalista a 

escrita possibilitou que a língua se tornasse um objeto de estudo sistemático. Além 

disso, ela instaura outras formas de expressão e a literatura.  

             Divergindo do paradigma culturalista, há a perspectiva variacionista que, como 

afirma Marcuschi (2003, p.31), considera a escrita e a fala nos processos educacionais, 

focado na variação padrão e não-padrão. 

 

Fala e Escrita apresentam 

língua padrão             variedades não-padrão 

língua culta                 língua coloquial 

norma padrão              norma não-padrão 

    

             O quadro acima é bem diferente dos anteriores, porque não há uma 

dicotomização da fala e da escrita. Todos os aspectos de variação ocorrem em ambos os 
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níveis de linguagem. O importante é observar que o padrão, o culto e a norma com as 

variações estão na fala e escrita. Por isso que este tipo de abordagem sobre os níveis de 

linguagem é interessante para o processo de ensino da língua.  

O interessante nesta perspectiva é que a variação se daria tanto na fala 

como na escrita, o que evitaria o equívoco de identificar a língua 

escrita com a padronização da língua, ou seja, impediria identificar a 

escrita como equivalente à língua padrão, como fazem os autores 

situados na perspectiva da dicotomia estrita. (MARCUSCHI, 2003, 

p.32). 

 

             Para a compreensão da dicotomia oralidade e escrita não se deve levar em 

consideração o prestígio social desses usos nos quotidianos, o importante é avaliar as 

práticas sociais inerentes nesses usos (Marcuschi, 2003,p.32). Em outras palavras, é 

preciso entender em que situações de comunicação a oralidade e a escrita realizam-se. 

Por exemplo, em duas situações distintas com uso da oralidade, como uma entrevista 

para seleção de concurso e uma conversa de botequim. Percebe-se que a oralidade vai 

realizar-se em estilos diferentes. Na primeira situação, a língua falada exigirá um grau 

de formalidade que possa atender às condições de uso desta situação específica. Na 

segunda situação de fala, pode-se recorrer às facilidades expressivas e à espontaneidade 

da língua falada, pois, o próprio meio pede uma informalidade.  

            O mesmo ocorre com a língua escrita. As especificidades do contexto 

determinam o uso da língua. Marcuschi (2003, p.35) aborda essa questão 

exemplificando com uma prática social mediada, preferencialmente, pela escrita: 

interações na área jurídica. Nesta prática social, há um uso intenso e rígido da escrita 

formal ou culta, pois a lei é a essência e a base da comunicação. Ele, ainda, observa que, 

na área jurídica, também, prevalece a oralidade com formalidade, ou seja, numa mesma 

comunidade duas práticas de uso da língua prevalecem, a oralidade e a escrita. De 

acordo com Marcuschi (2003, p.37): “... as diferenças entre a fala e a escrita se dão 

dentro de um continuum tipológico das práticas sociais de produção textual e não na 

relação dicotômica de dois polos opostos”. De maneira bem resumida, a língua, nos 

seus níveis de uso, pode ser comparada a uma roupagem. Nós a vestimos de acordo com 

a situação de comunicação que estamos vivenciando.         

            Outro ponto de vista em relação à fala e à escrita é a visão sociointercionista. O 

sociointeracionismo discute (Marcuschi, 2003) as relações entre a fala e a escrita na 

perspectiva dialógica. Essa perspectiva vê a língua como fenômeno interativo e 

dinâmico. Então, propõe 
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Fala e Escrita apresentam 

dialogicidade 

usos estratégicos 

funções interacionais 

envolvimento 

negociação 

situacionalidade 

coerência 

dinamicidade 

         

            Pode se observar que não ocorre uma separação dos níveis de linguagem. Os 

aspectos enumerados no quadro fazem parte das estratégias de organização textual-

discursiva em ambas as modalidades a fala e a escrita. O foco está na produção de 

sentido ao longo das atividades discursivas. O modelo sociointeracionista ressalta a 

concepção de língua como fenômeno interativo e dinâmico. Segundo Marcuschi 

(2003,p.33), o modelo sociointeracionista “Não toma as categorias linguísticas como 

dadas a priori, mas como construídas interativamente e sensíveis aos fatos culturais.” 

Provavelmente, este modelo possibilita considerar as correlações existentes entre as 

estruturas linguísticas, contextualidade, interação e cognição presentes na fala e na 

escrita, como por exemplo, o caso das conversações.   As estruturas lingüísticas estão 

relacionadas com os gêneros textuais e estes são produtos das atividades dialógicas. 

Esta relação pode ser observada a seguir no quadro proposto por Marcuschi 

(2003,p.38): 

 

 

              No gráfico organizado, visualizam-se os gêneros pertencentes à fala e os 

pertencentes à escrita. Cada prática social possui seu domínio discursivo, porém, 
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havendo a possibilidade de também ocorrer, entre os textos, um intercâmbio de aspectos 

da fala e da escrita.  

              O gênero noticiário televisivo é um dos casos de domínio misto. Pode-se citar, 

ainda, o gênero Entrevista e a Aula expositiva. Portanto, o importante é compreender 

que a fala (Oralidade) e a escrita não possuem sistemas linguísticos distintos. Ambos 

fazem parte de uma única estrutura linguística e de uma gramática única, representadas 

em um continuum que revela mais ou menos formalidade. A concretização disso ocorre 

no uso da língua por meio dos gêneros textuais que comprovam essa característica, 

conforme postulado por Marcuschi (2003,p.39)  

Além disso, os textos orais têm uma realização multissistêmica 

(palavras, gestos, mímicas etc.) e os textos escritos também não se 

circunscrevem apenas ao alfabeto (envolvem fotos, ideogramas, por 

exemplo, os ícones do computador, e grafismos de todo tipo). Fique, 

pois, claro que não postulamos uma simetria de representação e sim 

uma simetria sistêmica no aspecto central das articulações 

estritamente lingüísticas. Não mais do que isso.  

 

            A compreensão do que é a linguagem e de como ela se realiza ou se organiza na 

fala (oralidade) e na escrita como práticas discursivas é que vai consolidando essa 

discussão e nos leva a mencionar outro conceito de língua que vai se somar aos 

conceitos até aqui propostos. O qual, aliás, nasce do dialogismo. A língua é 

heteroglótica de acordo com Faraco e Negri (1998, p.168), ou seja, ela é constituída por 

várias línguas, vários discursos e vários estilos. Aspectos que a caracterizam como 

social, uma vez que “são uma espécie de tecido em que se entrelaçam palavras e 

valores; são conjuntos difusos de visões de mundo (sistemas sociais de crenças) e 

elementos verbais.” (FARACO e NEGRI,1998,p.168). Dessa forma, a denominação 

heteroglótica tem uma compreensão mais extensa dos aspectos dialetológicos e 

sociolinguísticos, indo além da descrição e da análise de fenômenos linguísticos. A 

heteroglossia linguística propõe a variação linguística como constituinte de uma língua 

social, sendo atravessada de valores.  

            Nessa perspectiva, entende-se que os signos linguísticos absorvem e refletem os 

conceitos ou valores do mundo, sem possibilidades para a neutralidade. Podemos 

esclarecer o valor social presente na língua a partir das postulações de Marx 

(apud.FARACO e NEGRI,1998,p.163) sobre os processos de desconstrução do conceito 

moderno de indivíduo (século XIX e XX). Segundo Marx, o indivíduo não existe antes 

das relações sociais. Ele faz parte das relações sociais e, para compreendê-lo, devem-se 
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levar em consideração as relações sociais a que pertence. Nesse contexto, a língua vai 

refletir as relações sociais presentes no mundo.   

            As línguas sociais estão sempre se relacionando com outras línguas sociais 

construindo uma relação dialógica. Isso faz com que a língua seja considerada viva, 

porque está sempre promovendo mudanças na realidade linguística, as quais, realizadas 

pelos falantes, vão se construindo discursivamente. Para a heteroglossia, o falante 

convive em um “balaio” de vozes sociais em constante interação social.   

            Dessa forma, observa-se que é necessário compreender a linguagem numa 

dimensão dialógica, na perspectiva das prática sociais. A fala e a escrita devem ser 

contempladas como a língua em uso, atividades socioverbais produtoras de significação 

(FARACO e NEGRI,1998).        

 

                  

2.3 – O letramento ou letramento digital 

 

 

 

            A prática social da língua escrita no cotidiano se correlaciona com o termo 

letramento. A palavra letramento (SOARES, 2006, p.18) é uma tradução do inglês 

literacy: letra-, do latim littera, e o sufixo – mento, que significa o resultado de uma 

ação. Letramento seria compreendido, então, como a ação de letrar-se, de praticar da 

leitura e da escrita.  

            No meio educacional, o termo letramento ainda é pouco conhecido e ainda 

associado à alfabetização. Alfabetização significa capacitar o indivíduo a ler e a 

escrever, é um aprendizado que ocorre por meio do ensino, sendo uma das atividades do 

processo de escolarização. O letramento é entendido como uma apropriação da leitura e 

da escrita. Observe que ser alfabetizado implica a dominação da técnica da leitura e da 

escrita, dominar uma tecnologia. Ser letrado configura-se na apropriação, ou o uso da 

leitura e da escrita como uma prática social (SOARES, 2006, p.39). Em outras palavras, 

o que se espera é que o indivíduo vá além do domínio da técnica da leitura e da escrita 

para se tornar letrado, conscientizando-se de que a leitura e a escrita são o meio de 

interação social e cultural. Soares (2006, p.40) afirma que  

o indivíduo, que vive em estado de letramento, é não só aquele que 

sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a 

escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às 

demandas sociais de leitura e de escrita.  
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            O desenvolvimento da concepção de letramento, no contexto escolar, 

possibilitaria que o indivíduo adequasse seu texto (oral ou escrito) às atividades sociais 

de que participa. Com isso, as aulas de língua portuguesa estariam atendendo às 

referências de qualidade propostas pelo MEC, presentes nos Parâmetros Curriculares do 

Ensino de Língua Portuguesa (PCNs). Como está transcrita a seguir:  

Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em 

diferentes situações de participação social, interpretando-as 

corretamente e inferindo as intenções de quem os produz 

(BRASIL,2000). 

 

           O letramento tem como essência o uso significativo da língua, (GOULART, 

2011, p.43) especificamente da língua escrita, que, enquanto forma de comunicação, 

produz novas formas de discurso, novas estruturas linguísticas, novos estilos textuais, 

em novos suportes textuais, de acordo com as novas demandas sociais. Percebe-se o 

quanto o uso da língua é abrangente e imerso a interação dos indivíduos. Nesse sentido, 

Bakhtin (2010: p.261) esclarece que  

todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas 

desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade 

humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de uma 

língua.   

       

           Da consideração de Bahktin, extraem-se informações que ratificam o que vimos 

discutindo até aqui. Primeiro, a relação entre atividade humana e uso da linguagem, 

quanto mais variadas são as atividades humanas, mais variado será o uso da linguagem. 

Segundo, a relação entre atividades sociais e uso da linguagem não compromete a 

unidade nacional da língua, pois a adaptação da língua a uma determinada situação 

comunicativa não comprometerá a sua unidade nacional. Esses dois aspectos apontados 

por Bahktin (2010) possibilitam a compreensão do que ocorre com a linguagem, na 

modalidade escrita, na internet, especificamente nas redes sociais, um grande sistema de 

comunicação global. 

            O internetês, variante linguística presente nos gêneros textuais do contexto 

digital, possui características próprias equivalentes às práticas interativas realizadas nos 

meios digitais. Fragmentações, neologismos, códigos não-verbais, onomatopeias, 

interjeições e suprasegmentais (pontuação) desenham a linguagem escrita disponível no 

meio virtual. Além dos aspectos linguísticos, estilísticos e temáticos, devem-se 

considerar, também, dois elementos, a saber: o espaço e os mecanismos de produção, 
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reprodução e difusão da escrita digital. Esses elementos ajudam a estabelecer as 

diferenças da escrita do hipertexto e do texto. Soares (2002, p.150) retomando as 

colocações de Lévy que compara a leitura do texto impresso com a leitura do hipertexto 

propõe:  

Quando um leitor se desloca na rede de microtextos e imagens de uma 

enciclopédia, deve traçar fisicamente seu caminho nela, manipulamos 

volumes, virando páginas, percorrendo com seus olhos as colunas 

tendo em mente a ordem alfabética. [...] o hipertexto é dinâmico, está 

perpetuamente em movimento. Com um ou dois cliques, obedecendo 

por assim dizer ao dedo e ao olho, ele mostra ao leitor uma de suas 

faces, depois outra, um certo detalhe ampliado, uma estrutura 

complexa esquematizada. Ele se redobra e desdobra à vontade, muda 

de forma, se multiplica, se corta e se coloca outra vez de outra 

forma[...]  

 

            Os espaços de produção da escrita revelam as transformações decorridas na 

sociedade. Da escrita em tabuinha de argila à “tela” do computador, foram séculos de 

aperfeiçoamento do espaço que possibilita a prática da escrita e da leitura. Do texto ao 

hipertexto, o leitor/escritor aprimorou os processos cognitivos de apreensão, 

organização e produção do conhecimento, configurando um letramento digital que se 

diferencia do letramento. O primeiro, segundo Soares (2002; p.151) é o estado ou 

condição de assimilação da escrita digital e da leitura na tela do computador e o 

letramento é a realização da escrita e leitura no papel.  Soares (2002: p.151) afirma que 

a leitura e a escrita em hipertexto são o que mais se aproxima dos esquemas mentais de 

organização do conhecimento. Koch (2002, p.63) afirma sobre hipertexto que 

segundo a maioria dos autores, o termo designa uma escritura 

sequencial e não-linear, que se ramifica e permite ao leitor virtual o 

acessamento praticamente ilimitado de outros textos, a partir de 

escolhas locais e sucessivas em tempo real [...] o hipertexto é também 

uma forma de estruturação textual que faz do leitor, simultaneamente 

um coautor do texto.  

             

            O espaço ou ciberespaço que são referências para a tela do computador e que 

serve de apoio para o hipertexto, de acordo com Coscarelli e Ribeiro (2011, p.88/9), 

apresenta estas características: 

 

 O texto é visualizado parcialmente na tela, embora não seja horizontal; 

 O texto pode ser paginado, mantém o perfil de uma folha e das letras usadas no 

impresso; 
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 Substitui os índices por links; 

 A leitura é privada, não pública; 

 Influencia o surgimento de novos gêneros da escrita. 

 

             Coscarelli e Ribeiro (2011) observam que esses aspectos sinalizam que o 

aprimoramento do livro impresso para o eletrônico “é uma revolução nas estruturas do 

suporte do material do escrito assim como nas maneiras de ler”. 

            Podemos afirmar analiticamente que o ciberespaço ou a tela do computador 

como meio para escrita e leitura desenhou uma nova prática de leitura e escrita que 

interfere nos processos cognitivos. Não há como negar ou desconsiderar que se 

vivenciam novas formas de conhecimento e de leitura e escrita, o letramento digital. 

Apresentamos, então, alguns atributos do texto e do hipertexto (SOARES, 2002,p.150): 

 

Texto Hipertexto 

Escrito no papel Texto móvel e dinâmico 

Lido linearmente e sequencialmente 
Escrito e lido de forma multilinear ou 

multissequencial 

Identifica-se claramente seu começo e fim Apresenta links 

Páginas numeradas – unidade estrutural A dimensão é dada pelo leitor 

Organização hierárquica das ideias A tela é uma unidade temporal 

 

            A descrição acima conduz aos mecanismos de produção, reprodução e difusão 

da escrita. Historicamente, antes do surgimento da imprensa, especificamente na Idade 

Média, o livro era um artigo de luxo em que poucos tinham acesso. Os textos eram 

produzidos e reproduzidos por copistas que interferiam nas informações presentes nos 

textos, de forma que cópias de um mesmo texto raramente eram idênticas. Com o 

“códex” (códice), o livro em rolos de pergaminho ou papiro, evoluiu-se o processo de 

produção e reprodução da escrita, servindo de “trampolim” para o surgimento da 

imprensa com Gutemberg. A essência de tudo isso é que a grande evolução e 

transformação não foi a humanidade sair da tabuinha para o pergaminho e do 

pergaminho para o papel, a evolução significativa ocorreu no processo de divulgação da 

escrita. Da tabuinha para as máquinas de impressão de Gutemberg, a civilização 

conquistou a rapidez na produção, reprodução e divulgação da informação, por meio da 

escrita; interferindo nas práticas sociais. A rapidez na produção, reprodução e 

divulgação prevalece com a internet, perceptível na comunicação das redes sociais de 
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relacionamento, que por meio da escrita da internet, o internetês, associada aos gêneros 

digitais, transforma as práticas sociais. Conforme esclarece Soares (2002, p.153)    

a “revolução” de Gutemberg alterou profundamente as formas de 

produção, de reprodução e de difusão da escrita, e, consequentemente, 

modificou significativamente as práticas sociais e individuais de 

leitura e escrita – modificou o letramento, isto é, o estado ou condição 

de quem participa de eventos em quem tem papel fundamental a 

escrita.  

 

            As técnicas da imprensa desenvolveram a escrita e fortaleceram o papel do 

autor/escritor, formalizando os direitos do escritor possui sobre sua obra, evitando que ela 

fosse copiada ou modificada por outros. Além do autor/escritor, surgiram os editores, 

diagramadores, programadores visuais etc. que participam ativamente da produção, 

reprodução e divulgação, por exemplo, em jornais, revistas e editoras.  

            A “revolução” eletrônica trouxe mudanças nos mecanismos de produção, 

reprodução e divulgação da escrita, conceituada neste contexto por digital. Em relação à 

produção, a cultura eletrônica, por mais controversa que possa aparecer, traz de volta 

alguns aspectos de produção do texto manuscrito. O hipertexto não é monumental, é 

instável e pouco controlado. Soares (2002, p.154) afirma que  

 

o texto eletrônico é fugaz, impermanente e mutável; é pouco 

controlado porque é grande a liberdade de produção de textos na tela e 

é quase totalmente ausente o controle da qualidade e conveniência do 

que é produzido e difundido.  

 

            Aliás, essa liberdade de reconstrução do hipertexto gera desconfiança não 

apenas na qualidade, mas na quantidade de informações a serem lidas, o que pode levar 

a uma produção de sentidos fragmentada.      

            Quanto ao processo de difusão da escrita, a cultura eletrônica se diferencia da 

cultura impressa, pois, não existem papéis definidos entre o autor e leitor. A interação 

entre esses é tão intensa que constantemente há a troca de funções. Em alguns gêneros 

digitais, principalmente os de conversação, como é o caso da página de perfil do 

Facebook, a interação é constante entre o escritor e leitor e vice versa.  “Na verdade, o 

hipertexto é construído pelo leitor no ato mesmo da leitura: optando entre várias 

alternativas propostas, é ele quem define o texto, sua estrutura e seu sentido”, propõe 

Soares (2002,p.154). Sendo assim, o hipertexto é constituído de intertextualidade 

(articulação de vários textos) e por uma multiautoria (articulação de outros textos gera a 

vinculação de outros autores), que interferem no processo de difusão da escrita.  
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            Concluímos que diante de distintas tecnologias de prática da leitura e escrita 

devemos falar em letramentos e não letramento. A escrita digital tem que ser 

reconhecida pela sua estrutura linguística, seu estilo, seus temas, seu espaço de 

realização e pelos seus mecanismos de produção, reprodução e difusão. Tudo isso 

organiza o letramento digital, concretizado pelos gêneros digitais. 
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CAPÍTULO III  - Apresentação e análise dos dados da pesquisa 

 

 

 

3.1 A trajetória da pesquisa 

 

      

           A organização e sistematização da pesquisa trilharam as etapas da observação e 

análise do site do Facebook; da leitura das conversas postadas na página do perfil do 

site de relacionamento durante oito meses (de agosto de 2011 a março de 2012); da 

seleção dos perfis dos participantes para atender à coleta de dados; da coleta e tabulação 

das conversas do Facebook e da análise e descrição dos marcadores conversacionais, 

presentes nos diálogos dos participantes. 

           A etapa de observação e análise do Facebook forneceu elementos facilitadores 

para a compreensão das relações interpessoais, para a definição do contexto ou situação 

de comunicação, dos propósitos comunicativos dos participantes, dos temas e dos 

diálogos, além da determinação de aspectos inerentes à página do perfil que a distingue 

dos outros gêneros digitais. 

           A leitura e a observação dos diálogos foi o momento em que se criou uma 

aproximação do pesquisador com os sujeitos participantes, sem que aquele interferisse e 

se fizesse presente nas conversações. A leitura, também, definiu os melhores perfis e 

quais critérios deveriam ser utilizados na seleção das Conversas.  

            A seleção dos perfis determinou um número total de quatorze, divididos em sete 

participantes do gênero feminino e sete participantes do gênero masculinos. Os 

participantes deveriam ser do mesmo ano de escolaridade ou ter o mesmo nível de 

ensino, no caso, todos são do segundo segmento do ensino fundamental e estuda no 

mesmo colégio. Todos os perfis foram organizados em tabelas para facilitar a etapa de 

análise e descrição do conteúdo das conversas. 

           A análise do corpus que compõem essa pesquisa buscou detalhar o contexto, os 

enunciadores, o período em que se realizaram os diálogos e os aspectos que organizam a 

conversação: Tópico da conversação, Troca de turnos e os Marcadores conversacionais. 

Estes se dividem em recursos verbais não lexicalizados; recursos não-verbais ou 

Paralinguísticos e os recursos supra-segmentais. O tópico da conversação é “aquilo 
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sobre o que se fala”, a troca de turnos estabelece a regra “fale um de cada vez” e os 

marcadores conversacionais “pontuam”o texto (KOCH 2003,p.80-123).   

            

           

3.2- A Página do Facebook 

 

 

            Foram analisadas quatorze conversas do Facebook no período de agosto de 2011 

a março de 2012. As conversas foram organizadas em tabelas, que contêm o tema da 

conversa com a data de postagem no site social. Os enunciadores que são apresentados 

como Principal e Amigos, do gênero masculino ou feminino. Além dessa descrição, 

informa-se, ao lado de cada enunciador, a ordem numérica de postagem na página do 

Facebook e o conteúdo da conversação. Obedecendo à forma abaixo apresentada: 

 

EPF Enunciador Principal Feminino 

EPM Enunciador Principal Masculino 

EAF (EAF1,EAF2...) Enunciador Amigo Feminino 

EAM (EAM1, EAM2...) Enunciador Amigo Masculino 

 

            As conversas foram retiradas da página de perfil do Facebook que tem a 

seguinte apresentação: 
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            A página acima está em inglês. É um exemplo de apresentação da página do 

perfil do site social. Na parte superior da página, do lado esquerdo, há a imagem do 

proprietário do perfil e, no meio, as fotos do álbum. Abaixo da foto do perfil, há as fotos 

dos amigos. Na lateral direita da página, observam-se conteúdos de publicidade e fotos 

de pessoas que talvez sejam conhecidas pelo proprietário do perfil. Especificamente no 

meio da página, encontram-se os comentários ou conversações desenvolvidas no site de 

relacionamento. Ao lado das conversações, sempre, há a foto das pessoas que escrevem. 

E todo o processo de análise de coleta de dados se deu neste espaço.  

           Como se pode visualizar, a página do perfil do site de relacionamento Facebook 

caracteriza-se pela grande exibição da imagem relacionada com a linguagem escrita, 

cujos comentários são definidos como internetês. Dessa forma, o que o “dono” do perfil 

posta na sua página social é de grande relevância. É importante que esse conteúdo seja 

atrativo e motive as postagens dos amigos. Abaixo apresentamos alguns exemplos de 

conteúdos postados no Facebook que fazem parte de comunidades da rede social de 

relacionamento. 

1) A comunidade de humor Memes
9
 – Frases, gírias virtuais, imagens e brincadeiras 

criadas por pessoas comuns ou por personalidades, se espalham rapidamente na internet.   

 

 

 

                                                           
9
 

http://WWW.olhardigital.uol.com.br/jovem/central_de_vídeos/você_sabe_o_que_sao_os_memes_na_inte

rnet 

 

 

http://www.olhardigital.uol.com.br/jovem/central_de_vídeos/você_sabe_o_que_sao_os_memes_na_internet
http://www.olhardigital.uol.com.br/jovem/central_de_vídeos/você_sabe_o_que_sao_os_memes_na_internet
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2) A comunidade de humor Willy Wonka
10

 – O personagem do livro A Fantástica 

Fábrica de Chocolate, do escritor galês Roald Dahl, Willy Wonka se encontra nas redes 

sociais como Facebook, fazendo ironias, criticas ou censurando alguma coisa. Junto do 

Meme e Trolls, é a mais recente “febre” das páginas de perfil do Facebook.  

 

 

 

3) A comunidade de humor Trolls - Os trolls
11

 são figuras folclóricas escandinavas que 

têm por princípio criar algum tipo de constrangimento ou violar regras de convivência 

social. O trollismo passou a ser uma gíria na internet, principalmente, nas redes sociais, 

com diversos significados, dependendo da situação em que é utilizado. 

 

 

 

            O Conteúdo que motivará a conversação nas páginas do Facebook, pode ser 

também apresentado por meio de fotos, textos, vídeos, histórias em quadrinhos, dentre 

outros recursos menos utilizados, mas que promovam a interação com o outro. 

                                                           
10

 http://www.jacarebanguela.com.br  
11

 http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:O_que_é_um_troll%3F 

 

http://www.jacarebanguela.com.br/
http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:O_que_é_um_troll%3F
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3.3- Análise do corpus 

 

 

3.3.1 CONVERSA 1 

 

Enunciadores 

Principal e Amigo 

Masculino/Feminino 

Declaração de amor/Data: 22 de setembro de 2011 

EPF 

não adianta gente, eu sou apenas do  J. S., o unico homem quem eu 

quero. s2 

Curtir · Comentar· 22 de Setembro de 2011 às 20:51. 

EPF 

J. A  ok, J. S.  amor da minha vida ... pode sair do meu face já s2 

hahahahaha 

22 de Setembro de 2011 às 20:54 · 

 

EAM2 

hahahahaha boba :| é p ninguem chegar em você 

22 de Setembro de 2011 às 20:55 · Curti 

EAF3 

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH! me acabei 

aqui! 

22 de Setembro de 2011 às 21:24 · Curtir 

EAM2 

huahuahauauhau idiota s2 

22 de Setembro de 2011 às 21:30 · Curtir 

EPF 

hauhauahuhauahuah, amor, ninguém chega em mim, ninguém me quer 

além de você, e mesmo que quisesse ! hahahaha, te amo mais que tudo ! 

22 de Setembro de 2011 às 22:43 · Curtir 

 

EAM2 

ta bom, moo... eu bem que acredito 

22 de Setembro de 2011 às 23:03 · Curtir 

             

           O contexto ou situação extralinguística é o entorno em que se realiza o texto oral 

ou escrito. De acordo com Koch (2002, p.24) o contexto 

[...] engloba todos os tipos de conhecimentos arquivados na memória 

dos actantes sociais, que necessitam ser mobilizados por ocasião do 

intercâmbio verbal: o conhecimento lingüístico propriamente dito, o 

conhecimento enciclopédico, quer declarativo, quer episódico (frames, 

scripts), o conhecimento da situação comunicativa e de suas “regras” 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159203157501565&id=100002356456610
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002356456610
http://www.facebook.com/JeanSilotti
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159203157501565&id=100002356456610&comment_id=621637
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159203157501565&id=100002356456610&comment_id=621642
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159203157501565&id=100002356456610&comment_id=621715
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159203157501565&id=100002356456610&comment_id=621727
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159203157501565&id=100002356456610&comment_id=621944
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159203157501565&id=100002356456610&comment_id=622000
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(situacionalidade), o conhecimento superestrutural (tipos textuais), o 

conhecimento estilístico (registros, variedades de língua e sua 

adequação às situações comunicativas), o conhecimento sobre os 

variados gêneros adequados às diversas práticas sociais, bem como o 

conhecimento de outros textos que permeiam nossa cultura 

(intertextualidade). 

 

           O contexto da conversa 1 é uma declaração romântica de uma jovem para seu 

namorado no Facebook, realizada no dia 22 de setembro de 2011. No site social, existe 

o aspecto temporal (marcado por data e hora de cada postagem), que ajuda a perceber o 

tempo de uma troca de turno para outra, indicado pela data e hora. Toda a conversa 

realizou-se no dia 22 de setembro, e pela indicação das horas, verifica-se uma grande 

diferença de tempo do primeiro turno da conversação para o segundo turno e deste para 

o último o que fecha a conversação.     

           O enunciador principal (EP) dessa conversa é do sexo feminino. A EPF posta em 

sua página do perfil: “não adianta gente, eu sou apenas do J.S.,o único homem quem eu 

quero s2”, uma declaração romântica de estilo informal que se torna o tópico da 

conversação, o assunto, aquilo sobre o que se conversa ou fala. Koch (2003, p.81) 

explica que  

 quando se fala, fala-se de alguma coisa: isto é, durante uma interação, 

os parceiros têm sua atenção centrada em um ou vários assuntos. Tais 

assuntos são, de certa forma, delimitáveis no texto conversacional: 

embora, frequentemente, se passe quase insensivelmente de um 

assunto a outro, ao final de uma conversa, se for perguntado aos 

participantes sobre o que ele falaram, provavelmente eles serão 

capazes de enumerar os principais “tópicos abordados”.  

  

           Ao se declarar em sua página pessoal, a EPF chama atenção do seu namorado, 

que tem uma atitude responsiva. A terceira enunciadora surge na conversa, uma única 

vez, toma a palavra, ironiza, criando um desequilíbrio no diálogo entre a EPF e o 

EAM2. Em toda a conversação o assunto foi em torno da declaração romântica da 

enunciadora principal. Esquematizando, teríamos: 
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           Observa-se que prevalece a regra geral da conversação “Fala um por vez” 

(Marcuschi, 2007: p.19) e organizam-se os seguintes pares conversacionais: 

 

a) EPF ↔ EAM2 

b) EAF2 ↔ EAM3 

 

             A conversação 1 tem os seguintes aspectos em sua estrutura textual: 

1) enunciados curtos, com frases exclamativas e iniciados com letra minúscula; 

2) supressão da acentuação em algumas palavras: único e ninguém; 

3) alguns vocábulos abreviados: p. (para), ta (está), moo (amor); 

4) uso de marcadores conversacionais nos enunciados. 

            Os marcadores conversacionais são elementos linguísticos empregados na 

conversação com a finalidade de atender aos princípios comunicativos, sendo usados, 

por exemplo, nas trocas de falantes e nas mudanças de tópicos. Marcuschi (2007, p.61) 

subdivide em três tipos: verbais, não-verbais e suprassegmentais, definidos como; “[...] 

sinais [que] servem de elo de ligação entre unidades comunicativas, de orientadores dos 

falantes entre si.”  

            Os marcadores conversacionais presentes na conversação acima são: 

 

Os recursos verbais não 

lexicalizados 

Os recursos não-verbais 

ou paralinguísticos 

Os recursos 

suprassegmentais 

hahahaha (risada 

ponderada) 
S2  ... 

HAHAHAHA (gargalhada) : | ()   

huahuahuha 

(brincadeira,algazarra) 
  

  

Declaração 
romântica 

(EAM2) 

Declaração 
romântica 

(EAM3) 

Declaração 
romântica  

(EPF) 
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           Os recursos verbais não lexicalizados presentes na conversação são classificados 

como interjeições e onomatopeias. Sugerem risadas, gargalhadas e algazarra. Os 

paralinguísticos na internet procuram representar os gestos e expressões fisionômicas 

comuns na linguagem falada e de grande importância para a comunicação. Na conversa 

1 destacam-se dois paralinguísticos: o “S2”, que significa ou expressa o gesto de um 

coração, reforçando um sentimento de carinho entre os enunciadores, e o uso do 

grafema dois pontos com uma barra na vertical, que busca reproduzir o emoticons de 

uma carinha feliz. O suprassegmental reticências exprime uma pausa de valor afetivo.  

            

 

3.3.2 CONVERSA 2 

 

Enunciadores 

Principal/Amigo 

Masculino/Feminino 

Tema: Futebol / Data: 9 de setembro de 2011. 

EPM 

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 

PRA CIMA DELES MENGOOO..... 

8 de Setembro de 2011 às 22:22 

EAM 
perdeu hahahaha 

 
9 de Setembro de 2011 às 19:07 

EPM 
Me ganha... 

 
9 de Setembro de 2011 às 19:31 

EAM 
po lixo acabei de te ganha 

 
9 de Setembro de 2011 às 19:31 

EAM 
nao chora nao fraco 

 
9 de Setembro de 2011 às 19:32 

EPM 
no fut...qr ver no ping seu fraco 

 
9 de Setembro de 2011 às 19:32 

EAM 
po te ganho fácil 

 
9 de Setembro de 2011 às 19:33 

EPM 

 

valeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeu......ate meu irmao te ganha de 

direita...."ele é bom, pq ele é canhoto" 

 
9 de Setembro de 2011 às 19:36 · 

EPM 
 

HAUHUAUHAUHAHUAHUAHU 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=121899837910602&id=100002717581271
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9 de Setembro de 2011 às 19:36 

EAM 
 

treina + pra me ganha 
9 de Setembro de 2011 às 19:37 · 

EPM 
PERDOA SENHOR....ele n sabe o q fala 

 
9 de Setembro de 2011 às 19:37 · 

EPM 
mlk eu te ganho fácil 

9 de Setembro de 2011 às 19:38 

EAM 
treina + pra me ganha 

9 de Setembro de 2011 às 19:38 

EPM 

fui 

 
9 de Setembro de 2011 às 19:38 

 

 

           O contexto ou a situação comunicativa da conversa 2 é dois colegas discutindo 

sobre futebol. Eles torcem por times distintos. A marcação temporal indica que a 

conversa aconteceu, especificamente, no dia 9 de setembro de 2011, apesar de a 

postagem que define o tópico da conversação ter ocorrido no dia 8 de setembro de 2011. 

Outro aspecto indicado pela marcação temporal é que a conversa, a partir do dia 9 de 

setembro de 2011, ocorreu de forma síncrona, como num chat. O tempo entre o 

primeiro e o último turno foi de trinta e oito minutos. 

           A conversa 2 é constituída por, apenas, dois interactantes, o EPM e o EAM. O 

EPM posta em sua página um enunciado em que comemora o gol feito pelo time do 

Flamengo, essa comemoração é o tópico da conversação. O segundo enunciador inicia a 

conversa, ironizando o resultado do jogo, porque o Flamengo perde.  

            O tópico possibilita o surgimento de uma polêmica e uma provocação entre os 

enunciadores. Configura-se, desse modo, um subtópico no diálogo que perdura até o 

final da conversação. Neste diálogo, há uma quebra na organização temática que pode 

ser visualizada desta forma: 
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            No diálogo, fica evidente a formação dos pares adjacentes provocação e defesa 

ou revide. O diálogo se estrutura da seguinte forma: 

 

EPM ↔ EAM = Um por vez. 

 

           O esquema acima prevalece durante todo o processo da conversação 2.  

           A linguagem é bastante fragmentada e informal. O assunto suscita 

1) o uso de gírias (perdeu, lixo, fraco, valeu e po); 

2) a abreviação de termos como verbos, pronomes e substantivos (“fut” o substantivo 

futebol; “qr” o verbo querer, “ping”de ping e pong, “pq” da conjunção explicativa;  

“pra” preposição para, “+” da conjunção mas, “n” que é o advérbio de negação não e 

“q” o pronome relativo que); 

3) a repetição de vogais nas palavras gol, mengo e valeu; 

4) uso de marcadores conversacionais; 

           Na conversa, destaca-se o uso dos recursos verbais não lexicalizados e os 

recursos suprassegmentais reticências e exclamações reiteradas, reforçando as ideias de 

irritação, provocação e alegria, apenas, no primeiro enunciado da conversa.  

 

Recursos verbais não lexicalizados Recursos suprassegmentais 
hahahaha (provocação) 

 
... (irritação e provocação) 

HAUHUAUHAUHAHUAHUAHU 

(provocação) 
!!! (alegria) 

      

            Marcuschi (2007,p.62) explica que os recursos verbais, na função de 

marcadores, são considerados expressões altamente estereotipadas de grande ocorrência 

O gol do Flamengo 

EPM 

Partida de ping pong no 
colégio 

EAM2 
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e recorrência nas conversações: “Não contribuem propriamente com informações novas 

para o desenvolvimento do tópico, mas situam-no no contexto geral, particular ou 

pessoal da conversação.”  

            Os recursos suprassegmentais (MARCUSCHI,2007,p.63) “são de natureza 

linguística, mas não de caráter verbal.” São classificados como de pausa e de tom de 

voz. Na conversa 2, temos os recursos supra-segmentais de pausa e de tom de voz. As 

reticências, de pausa, expressam uma hesitação, com uma motivação cognitiva; e a 

exclamação, de tom voz, expressa a entonação de uma comemoração. O uso da 

repetição da exclamação é classificado na Estilística como reiteração, que, segundo 

Martins (2002: p.62),  

dado o seu valor afetivo, além do exclusivamente lógico, ligado à 

sintaxe, a pontuação não segue regras absolutas, e varia muito com os 

escritores, sendo alguns mais pródigos e outros mais econômicos com 

relação a esses sinais. Alguns escritores utilizam sinais reiterados 

(!!!,???) ou combinados (?!);???!!!) no esforço de sugerir a 

intensidade da surpresa e do espanto ou da perplexidade e da dúvida.     

 

            Sendo assim, tem-se junto da análise da conversação a importantíssima 

contribuição da Estilística na análise do corpus. 

 

3.3.3 Conversa 3 

 

Enunciadores 

Principal/Amigo 

Masculino/Feminino 

Tema: Foto./Data: 14 de Outubro de 2011. 

EPM 
Gostaram da minha nova foto ? :) 

14 de Outubro de 2011 

EAF2 

... 

14 de Outubro de 2011 às 22:32 

EAM3 

 ...² 

14 de Outubro de 2011 às 23:00 

EAF2 

nos danilo. 

14 de Outubro de 2011 às 23:21 

EAF3 

matheus meu sobrinho lindo, que cara é essa hem kkk 

14 de Outubro de 2011 às 23:22 

EAF4 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, EU RI 
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15 de Outubro de 2011 às 00:08 

EAF5 

...³ 

15 de Outubro de 2011 às 10:02 

EPM 

hahahahahahhah 

15 de Outubro de 2011 às 20:37 

EPM 

po ficou legal gente 

15 de Outubro de 2011 às 20:37 

EAF2 

nem fala 

15 de Outubro de 2011 às 20:37 

EPM 

depois eu vou colocar outra mais engraçada que essa 

15 de Outubro de 2011 às 20:40 

EAF5 

não faça isso.. matheus 

15 de Outubro de 2011 às 20:42 

EPM 

hahahhaha 

15 de Outubro de 2011 às 20:42 

EPM 

pq 

15 de Outubro de 2011 às 20:42 

EPM 

? 

15 de Outubro de 2011 às 20:42 

  

             O contexto do diálogo é o enunciador principal conversa com os amigos sobre 

foto postada no Facebook.      

             A conversa acima tem como fato motivador a postagem de uma foto do EPM no 

Facebook, o que gera muitas brincadeiras entre os amigos da rede social. O tópico da 

conversação é a foto do enunciador principal. Não há subtópicos no diálogo. Todas as 

postagens mencionam ou se referem à foto.  

   

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126650747440053&id=100002853857710&comment_id=160381&offset=0&total_comments=14
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            O gráfico possibilita compreender como se organizou o tópico da conversação. 

Apenas um assunto faz parte de todas as postagens dos enunciadores. 

            O diálogo organiza-se assincronamente como pode ser observado no texto. As 

trocas de turnos seguem o mecanismo “o falante corrente pára e o próximo falante 

obtém o turno pela autoescolha” (MARCUSCHI,2007,p.20). O tópico da conversação 

proposto pelo EPM possibilita que as trocas de turnos, feitas pelos enunciadores, sejam 

a partir da auto-escolha. Quem desejar ou se interessar faz um comentário sobre a foto 

do EPM. Todos os comentários são direcionados para o EPM. Este responde a alguns 

comentários.  

             A conversação tem os seguintes aspectos linguísticos: 

1)períodos curtos com marcadores conversacionais, aliás há enunciados que são 

constituídos, apenas, de marcadores conversacionais; 

2) algumas expressões coloquiais: “cara”, “gente”, “po”; 

3) uma única palavra abreviada “pq” (por que); 

4) enunciados e nomes próprios, intencionalmente, iniciados com letras minúsculas. 

             Perceberemos, no decorrer da análise proposta, que todas as escolhas 

linguísticas feitas pelos os usuários durante a conversação estão intimamente 

associadas, relacionadas entre si. Na conversa 3, as expressões coloquiais são 

reconhecidas como gírias (MARTINS, 2002,p. 88) que possuem um potencial 

expressivo que evocam classes sociais, diferentes gerações e, também, grupos 

profissionais. Os enunciados e nomes próprios iniciados com letras minúsculas revelam 

uma rebeldia com o convencionalismo linguístico.      

Foto do 
EPM 
EAF2 

Foto do 
EPM 

EAM3 

Foto do 
EPM 
EAF3 

Foto do EPM 
EAF4 

Foto do 
EPM  EPM  
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            Entre os marcadores conversacionais, tem-se: 

Recursos verbais não-

lexicalizados 

Recursos não-verbais ou 

paralinguísticos 

Recursos 

suprassegmentais 

KKKKKKKK : ) ... 

hhahahahah  ...² 

  ...³ 

  ? 

 

            Os marcadores conversacionais estão distribuídos nas postagens e turnos dos 

enunciadores. Os recursos não lexicalizados são utilizados pelos enunciadores, 

expressando um riso irônico ou deboche. As consoantes possuem distintas 

potencialidades expressivas. As consoantes oclusivas surdas (MARTINS,2002:p. 34) 

[p], [t], [k] produzem a impressão de força, violência; justificando o uso da consoante 

[k] como recurso não lexicalizado, em caixa alta. A vogal [a] traduz a impressão 

auditiva de sons mais altos, sendo a base de interjeições como “haha” que expressam 

risadas. O único paralinguístico usado pelo próprio EPM expressa o bom humor, 

quando ri da sua própria foto.  

           Nessa conversa, destacam-se, particularmente, os suprassegmentais. O uso das 

reticências foi muito criativo. As reticências normalmente, nas conversas, indicam 

hesitação ou uma pausa mais longa. Na conversa 3, elas são configuradas com o 

indicador matemático “ao quadrado” e “ao cubo”; expressando uma perplexidade que 

vai além do nível comum (...² e ...³). Estas “quebras” do padrão linguístico dão à 

linguagem desenvolvida no Facebook um estilo próprio, pois, em qualquer ato de 

conversação configura-se um estilo específico que a diferencia de outros atos de 

conversação.  Martins (2002, p.62) orienta que a pontuação não dá conta das infinitas 

possibilidades expressivas da comunicação humana:  

Os sinais de pontuação ajudam a reconstituir a entoação que o autor 

pode ter pretendido para o seu texto, mas são muito pobres em relação 

à riquíssima gama de tons da voz humana.   
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3.3.4 CONVERSA 4  

 

Enunciadores 

Principal/Amigo 

Masculino/Feminino 

Tema: foto no colégio/17 de outubro 2011. 

 

EPF 

 

CRUZEEEEEEES! 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:22 

EAF2 
SHUAUHSUHAUHSHU 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:23 

EAF3 
todas mt bem preparadas hahah –n 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:23 

EPF 
eu nem pisquei, mas ok 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:24 

EAF3 
normal você piscar, amiga hahah 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:24 · 

EAF4 
to o ó ¬¬ 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:26 

EAF3 
eu inton 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:27 

EAF4 
fala sério, sai daqui lethícia. 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:27 

EAF3 
TO HIPER BRANCA, CARA 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:28 

EAF3 
OLHA ISSO 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:28 · 

 

EAF4 

vc é branca amiga ... hahahhahaha 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:29 · 

EAF3 
mas eu to albina .-. 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:29 · 

EAF3 
mudança rápida de expressão no comentário, ein amiga 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:30 

EAF3 
Hahahha 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:30 

EAF4 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 

17 de Outubro de 2011 às 20:30 · 
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EAF4 
eu sei ... é pq poderia entender mal... 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:30 

EAF5 
eu me gostei :( 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:45 

EAF3 
ta linda ein 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:45 

EAF6 
KKKKKKKKKKKK, BIBI 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:46 

EAF6 
FICOU GATA * 

 
17 de Outubro de 2011 às 20:46 

EAF6 
nessa eu fiquei vermelinha 

 
17 de Outubro de 2011 às 21:00 

EAF4 
todas com cara de tapada! IUHSSIUHDIUHASIUD 

 
17 de Outubro de 2011 às 21:01 

EAF6 
DASIHDIASHDSOAIPHD 

 
17 de Outubro de 2011 às 21:03 

 

           O contexto ou a situação extralinguística do diálogo é constituído por amigas 

conversando sobre fotografia tirada na escola e postada por EPF em seu álbum do 

Facebook.     

           O tópico da conversação é a fotografia e esse assunto se mantém em todos os 

turnos da conversação, como podemos observar gráfico abaixo: 

 

 

Fotografia 

EAF2 

Fotografia 

EAF3 

Fotografia 

EAF4 

Fotografia  

EAF5 e 
EAF6 

Fotografia 

EPF 



61 

 

           Essa conversação tem a participação de seis interactantes, justificando a 

numeração indicada ao lado das enunciadoras amigas, na tabela, e também, no gráfico, 

apresentadas acima. Apesar do número significativo, a regra do um por vez é mantida 

na tomada de turno. Porém, observa-se que as enunciadoras EAF3 e EAF4 têm uma 

atuação mais extensa na conversação, formando um par EAF3↔ EAF4, enquanto as 

EAF2 e EAF5 aparecem uma única vez. Marcuschi (2007, p.20) explica que  

 

Assim, admitindo o turno como uma das unidades centrais da 

organização conversacional, a tomada de turno, por caracterizar a 

passagem de um turno a outro, adquire papel importante. 

 

            A conversa 4 é construída por períodos curtos, bem fragmentados, informais e 

com marcadores conversacionais. A estrutura linguística do texto se apresenta da 

seguinte forma: 

a) repetições de vogais no final das palavras, reforçando a potencialidade expressiva dos 

fonemas: CRUZEEEEES! 

b) abreviação de vocábulos: “mt” (muito), “to” (estou), “inton” (então), “vc” (você) e 

“pq”(porque); 

c) expressões populares: “Fala sério”, “cara” e “preparadas”. A primeira e a última 

expressão são utilizadas nas músicas que correspondem ao estilo funk.  

            As expressões populares mencionadas pelos interactantes durante a conversação 

são originárias de grupos de funk que é um estilo musical, muito conhecido no Rio de 

Janeiro, que costuma divulgar a realidade de pessoas moradoras de comunidades 

carentes. Os jovens usam expressões do funk como uma forma de exacerbar a sua 

rebeldia. Martins (2002, p.89) reconhece que “a gíria tanto pode ser uma forma de 

defesa da população marginal, como uma manifestação de agressividade da juventude, 

um reflexo do conflito das gerações.”   

            Pontuamos que, no texto, há abreviações de vocábulos. A abreviação é um 

fenômeno morfológico, reconhecido como um processo de formação de palavras em 

português. Henriques (2006, p. 89) postula que 

A abreviação (ou braquissemia), que envolve a redução de um 

vocábulo geralmente longo, por comodidade expressiva. Exemplos: 

moto (<motocicleta), “preju” (<prejuízo), eletro (<eletrencefalograma 

ou eletrocardiograma ou eletroméstico), “flagra” (<flagrante), Pinda 

(<Pindamonhangaba). Eventualmente, a abreviação ocorre mediante 

um processo de acomodação ou deturpação fonética, como Bonsuça 

(<Bonsucesso) ou em fusca (<Volkswagen).  
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           Os recursos conversacionais presentes na conversa 4 são: 

 

Os recursos verbais não 

lexicalizados 

Os recursos não verbais 

ou paralinguísticos 

Os recursos 

suprassegmentais 

SHUAUHSUHA -n 
CRUZEEEEES! 

 

hahaha ¬¬  

KKKKKKKK .-.  

IUHSSIUHDZ :(  

DASIHDIASH   

 

           Os recursos verbais não lexicalizados mais usados na conversa 3 apresentam-se 

em maiúscula, ou seja, expressando uma brincadeira, “encarnação” que procura 

aproximar o máximo possível a conversação na internet de uma interação face a face. 

Os recursos não lexicalizados presentes nos diálogos do Facebook podem ser definidos 

como Onomatopeias. A Onomatopeia é conceituadas como reprodução de sons e de 

acordo com a intencionalidade do indivíduo, pode ser classificada em diferentes níveis.  

No caso dos recursos verbais da conversa 4, as onomatopeias seriam do nível 

momentâneo e individual, segundo Martins (2002, p.48), pois  “... constituem uma 

imagem intencional do som natural. Podem voltar a repetir-se em situação semelhante e 

então valer como sinal (natural e intencional).” É interessante observar que, como os 

grandes escritores costumam criar esse nível de onomatopéias, os jovens que costumam 

frequentar a rede social, ganham um respaldo da sua competência comunicativa.  

            O único marcador suprassegmental do diálogo é CRUZEEEES!, a ocorrência da 

repetição das vogais é conceituada pela Estilística como fenômeno de duração (Martins, 

2002,p.58), com função apenas expressiva na língua escrita.   

            Os recursos paralinguísticos instigam a curiosidade e geram muita dificuldade 

para um “navegador de primeira viagem”. Todos visam a representar uma expressão 

fisionômica ou um gesto, uma facilidade garantida na linguagem falada. O recurso 

paralinguístico mais popular e compreensível é o que utiliza os grafemas, dois pontos e 

um dos parênteses, postado pela EAF5, que sugere dúvida. Os outros elementos 

paralinguísticos indicam 

a) –n  → o advérbio de negação “não”.  

b) ¬¬  → insatisfação, traduzida numa expressão como “ai que saco”. 
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c) .-.  → “meio confuso”. 

d) : ( →   dúvida. 

     

            Diante desses marcadores podemos retomar as postulações sobre Letramento. 

Coscarelli E Ribeiro (2011, p.43) retoma as discussões de M.Bakhtin (2003) sobre a 

importância da enunciação para compreender essa questão do letrar digital: 

Bakhtin nos ajuda a compreender essa questão complexa, já que 

estuda a linguagem na perspectiva da enunciação, isto é, dos usos 

sociais, ressaltando, então, a natureza social da situação de produção 

[...] No movimento dos sujeitos nas infindáveis situações de 

enunciação, os signos/as palavras, pelo seu caráter vivo, polissêmico e 

ideologicamente opaco, têm sua significação determinada pelos 

contextos em que são produzidos.  

 

             Esse novo letrar, concretizado nos marcadores conversacionais, é fruto ou 

produto de uma atividade social em um contexto específico. Os recursos 

conversacionais são “produtos do meio”. Ainda, para Coscarelli E Ribeiro (2011, p.44): 

“O diálogo é condição fundamental para se conceber a linguagem.”   

 

3.3.5 Conversa 5 

 

Enunciadores 

Principal/Amigo 

Masculino/Feminino 

Tema: Vídeo produzido em aula de música. Data:18 de Novembro 

de 2011. 

 

EPF 

 "vou fazer um gif pra colocar no gif" hahahhahahahhahaha 

 
18 de Novembro de 2011 às 19:49 · 

 

EAF2 

tumblr************ 

 

18 de Novembro de 2011 às 19:49 

 

EAF2 

AHUAHUAHUHAUHAUHAUHAUHAUHAUHAUHAUHAUHAU

HAUHUA 

 
18 de Novembro de 2011 às 19:49 

 

EPF 

 *tumblrrrrrrrrr hehe 

 
18 de Novembro de 2011 às 19:50 

 

EAF3 

gostei mt hahahha. A gente devia ter gravado a nossa performance tb ): 

 
18 de Novembro de 2011 às 19:55 · 

 

EAF2 

HAUHAUAHUAHU, vcs tb fizeramm? 

 
18 de Novembro de 2011 às 19:55 

 sexta que vem a gente grava quando for pra valer 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=189967074423037&id=100002132761525
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=189967074423037&id=100002132761525
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EPF  
18 de Novembro de 2011 às 19:55 

EAF3 

na nossa turma cada um tem um ritmo ai tem que fazer uma parodia, a 

gente fez um funk sobre a história do funk hahahahaha 

 
18 de Novembro de 2011 às 19:56 · 

EAF2 
hauahuahuahua, ah simmmmm, grava e coloca no youtubeeee 

 
18 de Novembro de 2011 às 19:56 

EAF3 

Aqui não tem traficante, aqui não tem bandido, aqui não tem 

vagabundo, aqui so tem amigo. Por muitos criticados, mas isso é 

normal. Por outros adorados, movimento cultural! VIVA O FUNK! 

 
18 de Novembro de 2011 às 19:58 

EAF3 

ja demos uma gravada e eu coloquei no face, mas as pessoas perderam 

a linha :/ 

 
18 de Novembro de 2011 às 19:58 · 

EAF2 
ahhhh simmmm HAUHUAHUAHUAHUAHUAHU 

 
18 de Novembro de 2011 às 19:59 · 

EAM4 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkk 

 
18 de Novembro de 2011 às 23:45 · 

 

          O contexto do diálogo apresenta amigas conversando sobre vídeo postado no 

Facebook, atividade realizada na aula de música. A conversa foi postada no dia 18 de 

novembro de 2011. As postagens ocorreram sincronicamente, como pode ser visto na 

indicação das horas abaixo dos enunciados, ao lado da data. Entretanto, ressaltamos que 

o EAM4 posta seu comentário quase três horas depois, num momento assíncrono. 

          Os primeiros enunciados da conversação são de difícil compreensão. É com o 

desenvolvimento do diálogo que fica claro o assunto abordado. A partir da quinta 

postagem do EAF3, compreende-se que o tópico da conversação é a gravação em vídeo 

de uma música, realizada em sala de aula. 

 

 

           

Vídeo de música 

Tópico da 
conversação  

Composição de 
funk 

Subtópico 
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            Na conversa 5, as trocas de turnos estão organizadas desta forma: 

 

EAF2 → EPF 

EAF3 → EPF 

EAF2 → EAF3 

EPF → EAF3 

EAF3 → EAF2 

EAF2 ↔ EAF3 

EAF3 ↔ EAF2 

EAF3 ↔ EAF2 

EAM4 → EPF  

          

            É importante destacar que o último enunciador, do gênero masculino, aparece 

uma única vez, dirige-se ao EPF com uma expressão de “deboche” sobre o vídeo. Há 

mais trocas de turnos entre os enunciadores EAF2 e EAF3. O momento de destaque da 

conversa é apresentação do funk composto pelo grupo de colegas da escola, música que 

pode ser reconhecida como um subtópico da conversa.  

           A conversa 5 é composta por quatro enunciadores. O texto é constituído por 

períodos curtos e longos. A linguagem é muito informal com desvios gramaticais, 

ortográficos e muitos marcadores conversacionais. Observe os aspectos que se 

apresentam com mais frequência  

a) períodos iniciados com letras minúsculas; 

b) abreviação de vocábulos: “pra”, “mt”, “tb”, “vcs”; 

c) marcas de oralidade: “pra”, “a gente”, “aí”, “perderam a linha”; 

d) prolongamentos de consoantes e vogais no final dos vocábulos: “fizeramm”, 

“simmm”, “youtubeee”; 

e) momentos de supressão da pontuação: “sexta que vem a gente grava quando for pra 

valer”; 

f) uso de estrangeirismos: Gif (programa para visualização de imagens) e Tumblr 

(plataforma de blog que permite visualização de textos, imagens, vídeos etc.). 

            A presença dos estrangeirismos no texto não apresenta nenhum propósito 

expressivo. São palavras incorporadas no léxico dos interactantes, pois, fazem parte da 

área de atividade das novas tecnologias.         
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          Os interactantes fazem uso recorrente dos marcadores conversacionais, 

visualizados na tabela abaixo: 

 

Os recursos verbais não 

lexicalizados 

Os recursos não verbais 

ou paralinguísticos 

Os recursos 

suprassegmentais 

hahahahah ***** as aspas 

AHUAHUAHUHAU ): ponto de interrogação 

hehehe :/ ponto de exclamação 

ahhhh  fizeramm 

KKKKKKKK  simmm 

  youtubeee 

  

            Como vamos percebendo, o gênero conversação, realizado nas redes sociais, tem 

uma estrutura própria, se assemelhando com a interação face a face. Em sua estrutura 

linguística, há uma recorrência de marcadores conversacionais como os recursos verbais 

não lexicalizados conceituados como onomatopeias. As indicadas na tabela acima são 

pertencentes ao caráter momentâneo e individual. Os recursos suprassegmentais são 

pertencentes aos prosodemas como mostra Martins (2002; p.57):  

De grande valor estilístico são os valores expressivos ligados aos 

prosodemas ou traços supra-segmentais, os quais afetam um segmento 

mais extenso que o fonema – sílaba, morfema, palavra, sintagma ou 

frase. São eles o acento, a duração, a altura, a entoação. 

 

             O ponto de interrogação e o ponto de exclamação (MARTINS, 2002,p.64) vão 

caracterizar o tipo de frase lógica que questiona e exclama com função expressiva 

importante. A duração, como já dito anteriormente, é um traço expressivo de insistência 

emocional.   

            E os recursos paralinguísticos expressam 

 

a) ***** → Erro na escrita de uma palavra; 

b) ): → Carinha triste 

c) :/ → Carinha triste. 

 

            Embora tenham sido utilizados poucos recursos paralinguísticos na conversa 5, 

verifica-se que estes quando integrados aos enunciados marcam a função de contato, o 

que ocorre com frequência na relação face a face, por meio de risos e expressões 

fisionômicas Marcuschi (2007,p.63) aponta: “Os recursos não-verbais, ou 
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paralinguísticos, tais como o olhar, o riso, os meneios de cabeça, a gesticulação, têm um 

papel fundamental na interação face a face.” Na comunicação mediada pelo 

computador, os paralinguísticos, reconhecidos por “Emoticons” adquirem as funções 

das expressões fisionômicas e gestuais.   

 

3.3.6 Conversa 6  

 

p 

 

Enunciadores 

Principal/Amigo 

Masculino/Feminino 
 

Tema: Show do Justin Bieber/ Data:28 de novembro de 

2011. 

 

 

EPF 

Cara, ainda não acredito que já vão fazer dois meses que eu 

realizei o meu sonho. vou lembrar pra sempre do dia em que eu 

mal dormi por ansiedade, do dia que eu fiquei 6 horas debaixo 

de um sol escaldante, do dia em que eu tinha certeza em que 

NADA acabaria com aquela felicidade enorme que eu senti, do 

dia em que eu e mais milhares de pessoas esperamos por anos, 

do dia em que eu chorei horrores, do dia em que eu consegui 

acreditar que aquilo que eu estava vivendo não era um sonho, 

do dia em que eu vi o meu ídolo de perto. Esse dia, sem dúvida 

nenhuma, foi o MELHOR dia da minha vida, e o que eu passei 

pra conseguir uma recompensa valeu muito apena, faria 

absolutamente tudo de novo pra ver nem que fosse para apenas 

ver um sorriso dele, mas faria. (': 

Justin Drew Bieber, amo você mesmo todos falando que você 

não sabe que eu existo, mesmo todos falando que você cantou o 

show inteiro em play back, mesmo todos falando que você é 

gay, mesmo todos falando que você é nojento, enfim, Te amo 

apesar de tudo, ou talvez, por causa de tudo (Y) *-* 

28 de Novembro de 2011 às 16:52. 

 

EAF2 

haaaaaa Pois é amiga nem eu to acreditando nisso, Foi tudo tão 

perfeito *--* 

 
28 de Novembro de 2011 às 16:56. 

 

EAM3 

É bacana de ver que ainda existem pessoas que tem seus ídolos, 

independente do que os outros acham. 

 
28 de Novembro de 2011 às 16:57. 

EPF 
 

Perfeito acho que ainda é pouco para aquilo tudo, então eu 

deduzo isso com INEXPLICÁVEL, porque eu realmente não 

tenho palavras para descrever esse dia (': não são pessoas que 

vão fazer que eu não o tenha como meu ídolo, se ele é gay, 

nojento, ou coisa do tipo, o problema é todo dele, eu não vou 

deixar de ser fã por causa disso ((: 

 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=193684067382540&id=100002228431218
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28 de Novembro de 2011 às 16:58. 

EAF4 
 

AAAAAAIN poxinha, to com saudades desse dia cara. 

INEXPLICÁVEL, REALMENTE! É UMA EMOÇÃO 

PODER COMPARTILHAR MINHA FELICIDADE COM 

VOCÊS TODAS, CARA, NAMORAL. 
 

28 de Novembro de 2011 às 17:52 . 

 

EPF 

po, nem fala Duda, saudade não sei se é a palavra certa pra 

usar, porque cara, é uma coisa indescritível, e ter vocês todas 

pra compartilhar essa felicidade é INCRÍVEL, sério mesmo (': 

 
28 de Novembro de 2011 às 17:54. 

 

EAF4 

CARA, PODE TER CERTEZA ABSOLUTA QUE TODOS 

OS MOMENTOS DE RAIVA, LOUCURA, DESEJO 

REALIZADO, FELICIDADE, TRISTEZA A GENTE VAI 

COMPARTILHAR SEMPRE, PELO MENOS EU E VOCÊ (: 

 
28 de Novembro de 2011 às 18:04. 

 

EPF 
 

com certeza, espero que esses momentos, sejam muitoooooos ! 

 
28 de Novembro de 2011 às 18:05. 

 

EAF5 

Pois é,todo sacrifício valeu cada segundo! 

 
28 de Novembro de 2011 às 18:29. 

 

EPF 

sem dúvidas ! 

 
28 de Novembro de 2011 às 18:30. 

 

EAF4 

SIIIIIIIIIIIIIM 

 
28 de Novembro de 2011 às 18:30. 

 

EAF6 

Saaaaaaaaaaaaudades do show ;( 

 
28 de Novembro de 2011 às 19:55 · 

 

EPF 

nem fala Helena, só de pensar que aquele dia minha vida estava 

PERFEITA... )': 

 
28 de Novembro de 2011 às 19:56. 

 

 

EAF7 

Cara eu tipo chorei com o seu texto aqui ! HAUSHAUH ' mais 

aquele dia foi o MELHOR dia da vida de TODAS as beliebers, 

já se passaram quase 2 meses e eu me lembro de tudo como se 

fosse ontem. Faria tudo tudo tudo de novo, e não me arrependo 

de NADA que eu fiz para conseguir realizar esse sonho, e 

muito menos do que os outros dizem sobre ele porque eu sei 

que é tudo uma mentira, mas mesmo que fosse verdade, eu 

NUNCA ia deixar de te-lo com ídolo ! *-* 

 
29 de Novembro de 2011 às 08:33. 

 

EPF 

Nunca, ele vai ser nosso idolo eternamente, independentemente 

de tudo *-* 

 
29 de Novembro de 2011 às 08:37. 

EAF7 
 

Com certeza ! (y) 
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29 de Novembro de 2011 às 08:38. 

EAF8 
 

Foi tudo muuuuuuuuuuito, foi o MELHOR dia da minha vida. 

Eu me lembro como se fosse ontem, mas a saudade é como se 

tivesse acontecido a anos atras! 

 
29 de Novembro de 2011 às 09:17 · 

 

 

EAF9 

Cara ja fazem 2 meses e ainda parece que foi ontem.. Me 

lembro perfeitamente de TUDO, foi o dia mais 

MARAVILHOSO E PERFEITO de todos os tempos! Eu estava 

lá com as melhores pessoas ao meu lado, sofrendo, rindo, 

chorando, feliz, encantada e vendo a MELHOR parte de mim, 

JUSTIN DREW BIEBER EU SEMPRE SEREI UMA TRUE 

BELIEBER INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER 

COISA. NADA E NEM NINGUEM MUDARÁ ISSO. 

 
29 de Novembro de 2011 às 15:11. 

 

EPF 
 

 

Falou tudo ! (y) 

 
29 de Novembro de 2011 às 15:26. 

 

EAF8 

Ah gente, parem de me fazer chorar. 

 
29 de Novembro de 2011 às 18:58. 

 

EPF 

não dáaaaa, é mais forte do que nós (': 

 
29 de Novembro de 2011 às 18:59 · 

 

EAF8 

Só de ouvir as musicas dele eu começo a chorar, a Ed. sabe 

como eu fico, né? 

 

29 de Novembro de 2011 às 19:01. 

 

EAF9 

ée 

 
29 de Novembro de 2011 às 19:18. 

 

          O contexto da conversa 6 é o bate- papo das interactantes sobre o dia do show do 

cantor Justin Bieber, realizado em 2011, no Rio de Janeiro. A conversa 6 é considerada 

assíncrona, porque as postagens foram feitas em dois dias e há uma diferença 

significativa nos tempos de postagens. As datas de postagens são 28 de novembro de 

2011 e 29 de novembro de 2011. 

          A EPF posta em sua página pessoal uma longa declaração sobre a satisfação e 

alegria de ter assistido ao show do seu ídolo Justin Bieber. Em poucos minutos, surgem 

outras enunciadoras, um total de oito do gênero feminino, que compartilham da mesma 

satisfação. Uma quer externar mais emoção que a outra, prioriza-se o exagero. Um dos 
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falantes é do gênero masculino e em seu comentário, apenas, enfatiza a sua admiração 

por pessoas que têm seus ídolos.  

           O tópico da conversação é “O dia do show do Justin Bieber” e alguns subtópicos 

vão surgindo a partir dos comentários postados, conforme pode ser visualizado no 

gráfico a seguir: 

 

 

            

           Os enunciadores amigos desenvolvem, a partir do tópico os subtópicos, temas 

secundários (KOCH,2003,p. 81) que acrescentam informações ao tema central, por 

meio de uma exposição de ideias de ordem subjetiva. Nessa conversação, os subtópicos 

aparecem de forma hierarquizada, favorecendo a coerência do texto. Já que se 

mencionou a coerência na progressão temática (KOCH,2002,p.85), ressalta-se que esta 

é construída por meio de elementos coesivos como os vocábulos ídolos, momentos 

felizes e show, pois, são palavras relacionadas ao “universo” o dia do show do cantor 

Justin Bieber.  

           Nesta situação analisada, verifica-se que os turnos são bem direcionados, a partir 

do uso de termos como “cara”, “gente” e “amiga”, além de alguns nomes próprios ou 

apelidos mencionados.    

          As trocas de turnos na conversação 6 estão deste modo organizadas: 

 

EPF : não escolhe o falante 

EAF2 → EPF 

O dia do show do Justin 
Bieber 

Tópico da conversação 

Ídolos 

subtópico 

Momentos de 
alegria 

subtópico 

O Show 

subtópico 
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EAM3 → EPF 

EPF → EAF2/EAM3 

EAF4 ↔ EPF 

EPF ↔ EAF4 

EAF4  ↔EPF 

EAF5 → EPF 

EPF ↔ EAF5 

EAF4 ↔ EAF5 

EAF4 ↔ EAF5 

EAF6 → não escolhe o falante  

EPF → EAF6 

EAF7 ↔ EPF 

EPF ↔ EAF7 

EAF7 ↔ EPF 

EAF8 → não escolhe o falante 

EAF9 ↔ EPF 

EPF ↔ EAF9 

EAF8 → EPF/EAF9 

EPF → EAF8 

EAF8 ↔ EAF9 

EAF9 ↔ EAF8    

 

          Na conversa 6, observam-se duas operações (MARCUSCHI, 2007: p.20) na 

tomada de turno: 

 

a) o enunciador principal não escolhe o falante no início da conversação, ele para e o 

outro enunciador obtém o turno pela autoescolha (os EAF6 e EAF8 usam o mesmo 

mecanismo em dois momentos da troca de turno); 

b) nos outros turnos, há a escolha do próximo falante que toma a palavra e inicia o outro 

turno. 

           A estrutura linguística da conversação apresenta 

 

a) períodos longos e curtos com marcadores conversacionais; 
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b) linguagem informal, com poucas fragmentações e desvios ortográficos; 

c) única abreviação de vocábulos: verbo estar “to” (EAF4); 

d) prolongamentos de vogais, no interior, e final dos vocábulos: “muuuito” (EAF8), 

“siiiiim”(EAF4), “saaaaaaudades” (EAF6),“muitoooos” (EPF), “dáaaa” (EPF); 

e) alguns estrangeirismos: “Play Back” (EPF),“True Bilieber” (EAF9); 

f) um neologismo: “Bilieber”; 

g) alguns textos em caixa alta, indicando vozes altas. 

            Os marcadores conversacionais mais desenvolvidos no texto são os 

paralinguísticos e suprassegmentais: 

 

Recursos não- verbais ou paralinguísticos Recursos suprassegmentais 

(': né? 

(Y) Po (poxa) 

*-* Com certeza 

((: Pois é 

(: ! 

;( ... 

)': muuuito 

 siiiiim 

 saaaaaaudades 

 muitoooos 

 dáaaa 

 

           Os recursos suprassegmentais acima são considerados pausas sintáticas de 

ligação que indicam a mudança de turno e a ligação de um turno com o outro. Além dos 

sintáticos, há os recursos entoacionais marcados pela pontuação, a exclamação e as 

reticências e a duração, a partir da repetição de vogais. A pontuação é um processo de 

entoação (MARTINS, 2002,p.59/60), “que dá a uma palavra ou grupo de palavras a 

marca da frase.‟ 

           Os paralinguísticos, na conversa, reforçam a subjetividade inerente ao tópico 

discutido e expressam 

 

a) (': → tristeza 

b) (Y) → pequena mão fazendo sinal de positivo, ressalta uma afirmação 

c) *-* → carinha com os olhos brilhando 

d) ((: → carinha muito feliz 

f) (:  → sorriso 
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g) ;(  → piscadela 

h) )': → choro 

            Os recursos paralinguíticos são um aspecto da língua falada que co-existe com o 

aspecto linguístico, como afirma Bulhões (2006: p. 33):  

[...] na expressão oral da língua podemos verificar a existência de dois 

canais – um lingüístico e um paralinguístico. O primeiro é responsável 

pela expressão de mensagens usando os signos convencionais da 

linguagem e, o segundo, pela informação extra, aquela que leva o 

ouvinte a obter conhecimento sobre a personalidade e as intenções do 

falante num determinado contexto discursivo.  

 

             No internetês foram desenvolvidos esses dois canais: o lingüístico e o 

paralinguístico, o que faz parte da língua escrita e o que faz parte da oralidade. Os 

recursos paralinguísticos são intrínsecos a realidade oral da língua, pois, são elementos 

linguísticos que organizam a interação do diálogo, trazendo, inclusive certa força 

discursiva. 

            Bulhões (2006,p.34) explica que não há um consenso entre os estudiosos da 

oralidade sobre a paralinguagem e define como “ruídos”, sem estrutura linguística, 

propõe uma classificação para os elementos paralinguísticos, destacando-se: as 

qualidades vocais (respiração, controle dos lábios) e as vocalizações (caracterizadores 

vocais, qualificadores vocais), postula que  

 a paralinguagem abarca todos os aspectos da fala que não pertencem 

ao código lingüístico convencional, mas que são significativos e 

importantes na comunicação falada, visto que carreiam informações 

sobre as intenções e emoções do falante.  

     

             Os marcadores conversacionais para alguns estudiosos da estrutura da oralidade seriam 

classificados como paralinguísticos. Marcuschi (2007) propõe a divisão em classes de 

marcadores: recursos verbais não lexicalizados, recursos não-verbais ou paralinguísticos e os 

recursos suprassegmentais. Essa divisão foi escolhida para análise e descrição dos marcadores 

presentes nas conversações da pesquisa, buscando sempre associar com outras perspectivas de 

estudos da linguagem.  
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3.3.7 Conversa 7 

 

Enunciadores 

Principal/Amigo 

Masculino/Feminino 

Tema: Disputa de bola no colégio. Data: 12 deNovembro de 

2011. 

 

EPM 

 

Meu supercílio tá inchadão! Nunca mais disputo bola contigo, D. 

M.! Huahushauhsuahsuahushauhsuahsuahusha 

12 de Novembro de 2011. 

 

EAM2 

hahahahah... 

12 de Novembro de 2011 às 16:41. 

 

EAM2 

Como vc é fraco....esse é um aviso pra vc não brigar com ninguem 

kk 

12 de Novembro de 2011 às 17:14. 

 

EPM 

huahuahuah 

12 de Novembro de 2011 às 17:23. 

 

EPM 

to com um pedaço de carne congelada na mao 

12 de Novembro de 2011 às 17:23 

 

EAM2 

hauhauhauhauhahu 

12 de Novembro de 2011 às 17:25. 

 

EAM3 

TAMBEM TE AMO CARA ! VC QUE SE FERRO, minha testa ta 

certinha no lugar :) 

12 de Novembro de 2011 às 18:08. 

 

EPM 

shauhsuahu 

12 de Novembro de 2011 às 18:09 . 

EAM3 

 

ai ai, senti dor na hora, mais depois tava tranquilao, tu nao, o 

bagulho inchou e fico feiao NA HORA, homenagem ao UFC hoje a 

noite ! 

12 de Novembro de 2011 às 18:09 . 

 

EPM 

pois é ... to com dor de cabeça e com o olho quase fechando 

12 de Novembro de 2011 às 18:10 

 

EPM 

ta sinistro o bagulho 

12 de Novembro de 2011 às 18:10 · 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002099748235
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002099748235
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1&comment_id=70205&offset=0&total_comments=15
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1&comment_id=70213&offset=0&total_comments=15
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1&comment_id=70216&offset=0&total_comments=15
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1&comment_id=70217&offset=0&total_comments=15
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1&comment_id=70218&offset=0&total_comments=15
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1&comment_id=70238&offset=0&total_comments=15
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1&comment_id=70239&offset=0&total_comments=15
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1&comment_id=70240&offset=0&total_comments=15
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1&comment_id=70241&offset=0&total_comments=15
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1&comment_id=70243&offset=0&total_comments=15
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EAM3 

kkk, aproveita e dorme. 

12 de Novembro de 2011 às 18:11. 

 

EAM4 

poha kra 

12 de Novembro de 2011 às 21:23 

EAM4 

 

hj que eu nao fui 

12 de Novembro de 2011 às 21:24. 

 

EAM4 

acontece 

12 de Novembro de 2011 às 21:24. 

 

EAM4 

tdo 

12 de Novembro de 2011 às 21:24. 

 

            O contexto ou a situação linguística do diálogo consiste em amigos conversarem 

sobre uma disputa de bola em uma partida de futebol no colégio. O bate-papo 

aconteceu, em 12 de novembro de 2011, e as postagens ocorreram de forma assíncrona 

e síncrona. 

           O EPM posta em sua página do Facebook, juntamente com uma fotografia do seu 

rosto, o ferimento causado por uma disputa de bola no colégio. Os demais interactantes 

da conversa são os que participaram do jogo. O tópico da conversação é o ferimento do 

rosto do EPM. Durante a conversação, o EAM3 relata o momento do incidente que 

provoca o ferimento no EPM, configurando-se um breve subtópico, porque os demais 

turnos da conversação retomam o ferimento do EPM. Desta forma, teríamos a seguinte 

organização tópica: 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1&comment_id=70244&offset=0&total_comments=15
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1&comment_id=70363&offset=0&total_comments=15
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138006082972723&set=a.120194038087261.18045.100002899959501&type=1&comment_id=70364&offset=0&total_comments=15
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            O gráfico esquematiza a progressão temática na conversa, indicando que em 

todas as tomadas de turno o tópico foi o Ferimento no rosto. Isso caracteriza uma 

linearidade da conversação. 

            As tomadas de turno (MARCUSCHI,2007,p.20/1) estão mais próximas da 

técnica em que o falante corrente para de falar, dando o turno para outro. Não há, 

inicialmente, escolha do próximo falante pelo falante corrente, possibilitando a 

autoescolha. Com o desenvolvimento da conversação, que se estabelece tanta 

assincronicamente quanto sincronicamente, há uma troca de turno mais direcionada, 

conforme observado no esquema abaixo.  

EPM → para todos os amigos do Facebook 

EAM2 ↔ EPM 

EAM3 ↔ EPM 

EAM4 → EPM 

            O EPM sempre tem uma atitude responsiva com os enunciadores EAM2 e 

EAM3. Já o enunciador EAM4 não obtém uma resposta do EPM.  

             A estrutura linguística da conversação contém os aspectos seguintes: 

1) períodos curtos com marcadores conversacionais, principalmente os não 

lexicalizados; 

2) abreviação de vocábulos: “ta”, „tava”, “vc”, “to”, “kra”, “hj” e “tdo”; 

3) supressão intencional de acentos nas palavras: nao, ninguém, mas, tranquilao, feião; 

4) expressões coloquiais: palavrão (poha), cara, o bagulho e se ferrou; 

Feriment
o no 
rosto 

EAM2 

O 
momento 

do 
incidente 
EAM3 

Feriment
o no 
rosto 

EAM3 

Feriment
o no 
rosto 

EAM4 

Feriment
o no 
rosto 
EPM 
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5) supressão do ditongo fechado da palavra ferrou: FERRO. 

            Com as análises, percebe-se que o gênero conversação tem uma estrutura textual 

específica. Normalmente alguns aspectos linguísticos repetem-se, sugerindo que são 

imprescindíveis neste gênero, como é o caso da presença dos marcadores 

conversacionais, das abreviações, supressão de acento, expressões coloquiais. Isso nos 

faz lembrar o que Bakhtin (2010: p.262) afirmou sobre a organização dos gêneros 

discursivos:  

[...] o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão 

indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente 

determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação.   

  

             Dessa forma, reconhecemos, nas conversas analisadas, um gênero discursivo, 

que nasce da interação dos sujeitos sociais em um determinado campo de comunicação 

que é em um nível maior a internet, particularmente do espaço das redes sociais de 

relacionamento.  

           Os marcadores conversacionais presentes na conversa são: 

 

Recurso verbal não-

lexicalizado 

Recurso não- verbal ou 

Paralinguístico 
Recurso suprassegmental 

Hahushau : ) ... 

Hahahaha   

shauhaua   

Kkkk...   

    

            Os recursos não-lexicalizados, reconhecidos como interjeições pela gramática 

normativa, podem ser, também, reconhecidos como onomatopéias, devido da repetição 

de fonemas, sugerindo uma imitação de um som especifico. Martins (2000: p.47) acerca 

onomatopeia explica que  

num sentido mais limitado, onomatopéia significa a reprodução de um 

ruído – ou mais modestamente a tentativa de imitação de um ruído por 

um grupo de sons da linguagem. É a transposição na língua articulada 

humana de gritos e ruídos inarticulados.  

 

            No Facebook, o usuário cria expressões inarticuladas que, no processo de 

conversação, marcam um ato de dizer e de expressar sentimentos variados. As 

onomatopeias se tornam frequentes nas postagens dos enunciados. Martins (2000) 
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postula sobre as onomatopeias que “não é possível uma reprodução exata, mas apenas 

aproximada – muitas vezes mera sugestão”.  

           O único recurso paralinguístico é a carinha sorridente, que, na conversa 7 acima, 

é usada pelo EAM3 como uma forma de ironizar e debochar do incidente com o EPM. 

As reticências recurso suprassegmental, na conversa, reforçam a ideia de uma pausa 

mais prolongada e associada aos recursos não-lexicalizados que indicam a continuidade 

de um som.   

 

 

3.3.8 Conversa 8 

 

Enunciadores 

Principal/Amigo 

Masculino/Feminino 

Tema: Ciúme/ Data:28 de dezembro 11. 

 

EPF 

Sabe por que eu sinto ciumes? Porque sei que não sou 

perfeita, e sei que existem milhares de garotas que tem o que 

você procura em mim, que gosta das coisas que você gostaria 

que eu gostasse, que é do jeito que você queria que eu fosse, 

sei que existem várias bem melhores que eu pra você. 
 

28 de Dezembro de 2011às 00:53. 

 

EAF2 

FATOO!! :d 

 
28 de Dezembro de 2011 às 00:55 

EPF 
 

fato fatídicoooooooo!! 

 

28 de Dezembro de 2011 às 00:55 

 

EAF2 

hahhaah .... saudades de voce bb *-* 

 
28 de Dezembro de 2011 às 00:55 

EPF 
também :( sumiu da minha vida :(( 

 
28 de Dezembro de 2011 às 00:55. 

EPF 
não quer mais saber de mim D: 

 
28 de Dezembro de 2011 às 00:56 

 

EAF2 

owwn baby nao fala isso! Pow queria ir domingo para Copa.. 

:) 

 
28 de Dezembro de 2011 às 00:57 

 

EPF 

VAMOOOOS! 

 
28 de Dezembro de 2011 às 01:02 

EPF 
 

se eu estiver com dinheiro 

 
28 de Dezembro de 2011 às 01:02 · 

EPF HEIAHEIAU 

http://www.facebook.com/lethiciaccb/posts/225474104197362
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28 de Dezembro de 2011 às 01:02 

EAF2 
Ahhh se formos esperar esta com dindin p/ sairmos :P kkkkk. 

 
28 de Dezembro de 2011 às 01:03 · 

EPF 
Vamos sair nunca né amiga? HAUHAHUA 

 
28 de Dezembro de 2011 às 01:03 · 

EAF2 
;) 

 
28 de Dezembro de 2011 às 01:05 · 

EAF2 
 (y) 

 
28 de Dezembro de 2011 às 01:05 · 

 

          O contexto ou a situação de comunicação do bate-papo são duas amigas 

conversando sobre ciúmes. O bate-papo acontece em 28 de Dezembro de 2011, com 

postagens síncronas. 

          A conversa 8 se inicia com uma declaração da EPF para um suposto namorado, 

em que afirma a sua insegurança diante de outras meninas. Há apenas duas 

interactantes, que, de acordo com o conteúdo do texto, possuem uma intimidade.  

          O tópico da conversa 8 é ciúme, mas, ao longo das trocas de turnos surgem 

subtópicos que se tornam maiores do que o tópico inicial. 

 

 

 

 

             

            Houve uma “quebra”, uma descontinuidade do tópico inicial do texto. O texto é 

constituído de segmentos tópicos que podem estar direta ou indiretamente relacionados 

com o tema principal (KOCH, 2002, p.128). Na progressão tópica pode ocorrer a 

descontinuidade do tema e, em seguida, a retomada ou uma mudança tópica, rompendo 

Ciúme 

Tópico da 
conversação 

Saudade 

Subtópico 

Dinheiro 

subtópico 
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com o tema discutido, inicialmente, no texto, ou seja, ocorre a descontinuidade tópica. 

Koch (2002: p. 129) propõe uma distinção entre continuidade e descontinuidade tópica: 

A continuidade decorre de uma organização seqüencial dos segmentos 

tópicos, de forma que a abertura de um apenas se dá após o 

fechamento de outro, precedente. A descontinuidade decorre de uma 

perturbação da seqüencialidade linear, verificada na seguinte situação: 

um tópico introduz-se na linha discursiva antes de ter sido esgotado o 

precedente, podendo haver ou não retorno, temos a ruptura ou corte.  

       

           A organização dos turnos segue a regra (Marcushi,2007,P.20) “fala um de cada 

vez”: 

 

EPF ↔ EAF2 

EAF2 ↔ EPF 

 

          Para cada turno, predomina a autoescolha: um dos falantes para e o próximo 

obtém a fala. 

          A estrutura linguística segue no nível informal com 

 

a) um único período mais longo e os demais curtos e objetivos com uso de marcadores 

conversacionais; 

b) prolongamentos de vogais em: fatoo, fatídicoooo, vamoooos; 

c) o uso do pleonasmo em “fato fatídicooo”;  

d) abreviação de termos em bebê (“bb”) e Copacabana (“copa”); 

e) uso de apenas um único estrangeirismo em “baby”. 

 

          Na conversação, são usados com mais constâncias os paralinguísticos.  

 

Recursos verbais não 

lexicalizados 

Recursos não- verbais ou 

paralinguísticos 

Recursos 

suprassegmentais 

ahahaha 
:d 

 
ponto de exclamação 

owwn 
*-* 

 
reticências 

HEIAHEIAU 

 
:( ponto de interrogação 

kkkkkkk 
:(( 

 
né? 
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HAUHAHUA 
D: 

 

 

fatoo 

 :) fatídicoooo 

 :P vamoooos 

 
;) 

 
 

 
 (y) 

 
 

 

          Os paralinguísticos reforçam o teor afetivo dos enunciados na conversação: 

 

a) :d → Carinha com a língua para cima; 

b) *-* →Olhinhos brilhando; 

c) :( →Triste; 

d) :(( → Muito triste; 

e) D: → Desesperado; 

f) :) → Sorriso; 

g) :P → Carinha com língua para baixo; 

h) (y) → pequena mão fazendo sinal de positivo, ressalta uma afirmação. 

          Esses recursos não verbais buscam manifestar gestos ou atos que são facilmente 

integrados em uma conversação face a face. Como se trata de um diálogo entre duas 

jovens, há uma necessidade de ambas externarem mais seus sentimentos e emoções; o 

carinho que uma sente pela outra. Os emoticons expressam o laço de amizade existente 

entre as enunciadoras. É importante observar que no gênero conversação, na internet, há 

mais que manifestações vocais por meio de recursos suprassegmentais, o não verbal é 

manifestado a partir de signos, os emoticons, que conotam as manifestações 

sentimentais e psíquicas do enunciador, representam uma escolha individual do falante, 

o que ele quer dizer. De acordo com o asseverado por Backtin (2010) 

Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, 

todos os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e 

típicas de construção do todo. Dispomos de um rico repertório de 

gêneros de discurso orais (e escritos) [...] Até mesmo no bate-papo 

mais descontraído e livre nós moldamos o nosso discurso por 

determinadas formas de gênero, às vezes padronizadas e 

estereotipadas, às vezes mais flexíveis, plásticas e criativas.   

 

          Os recursos não verbais lexicalizados na conversa 8 sugerem risada, 

comemoração, voz exaltada e suspiro. Os recursos supra-segmentais indicam a 
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entoação, a partir dos pontos de exclamação, interrogação e as reticências e, ainda, 

duração na repetição de vogais nas palavras. De acordo com as afirmações de 

Marcuschi (2007, p.63), as pausas apresentam, na conversação, as funções sintáticas e 

não-sintáticas. As pausas sintáticas podem ser de ligação – usada no lugar de um 

conector como “e”, “então”, “mas” – e de separação, que delimitam unidades de 

comunicação. As pausas não-sintáticas têm a função de hesitação ou de ênfase.  As 

pausas nas conversas até aqui analisadas possuem uma característica não sintática, em 

alguns momentos, marcando uma hesitação; em outros, ênfase.   

 

 

3.3.9 Conversa 9 

 

 

Enunciadores 

Principal/Amigo 

Masculino/Feminino 

Tema: Crítica à música Rebolation do grupo Axé Parangolé. 

Data:2 de Dezembro 11. 

 

EPF 

Que absurdooooooooooooooooooooooo! Que comparação 

machista! Desde quando rebolation é a música mais tocada no 

mundo? Desde quando esses argumentos servem para colocar um 

gênero musical acima do outro? Que bando de ignorantes ! MEU 

DEUS, EU NÃO LI ISSO. 

2 de Dezembro de 2011 às 18:40 

 

EPF 

 

vergonha disso ¬¬' 

 
2 de Dezembro de 2011 às 18:42 · 

 

EAF2 

ignorência em último grau !!!!! pessoas preconceituosas, sem 

argumentos e COM PÉSSIMO GOSTO MUSICAL, hahahaha. 

Mas o parangolé é uma 

delícia...........HAUAHAUAHAUAHAUAHAUAA 

(BRINCADEIRA PRA TE DESCONTRAIR, IEIE) 

 
2 de Dezembro de 2011 às 18:51 

 

 

EPF 

hehe 

 
2 de Dezembro de 2011 às 19:07 

 

EAM3 

que absurdo 

 
2 de Dezembro de 2011 às 19:14 · 

 

EAM4 

meu deus.. 

 
2 de Dezembro de 2011 às 19:21 · 

 

EAM3 

quem escreveu isso e um animal babaca e um bossal ignorante 

 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126235390822254&id=100002754594916
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2 de Dezembro de 2011 às 19:22 · 

 

EPF 

bossal, haha. 

 
2 de Dezembro de 2011 às 19:24 

 

EAM3 

kkkkkkk 

 
2 de Dezembro de 2011 às 19:25 

EAM3 
 ]mas eh poha 

 
2 de Dezembro de 2011 às 19:25 

EAM5 

so que nao citaram q o rock é um GENERO 

INTERNACIONALMENTE CONHECIDO 

 
2 de Dezembro de 2011 às 21:52 · 

EAM5 
ja o axé nao... isso conta bastante 

 
2 de Dezembro de 2011 às 21:53 

EAM6 
CADA UM NA SUA. 

 

3 de Dezembro de 2011 às 10:36 · 

EPF 

Eu não quero colocar um acima do outro não, apesar de que rock, 

para mim, é 10 vezes melhor. O absurdo foram os argumentos 

usados para tentar convencer que axé é melhor. 

 
3 de Dezembro de 2011 às 14:25 · 

EAM7 
CONCORDO PLENAMENTE COM VC LELE. 

 
5 de Dezembro de 2011 às 18:08 

 

            O Contexto da conversa 9 são amigos criticam a música Rebolation gravada 

pelo grupo Parangolé que faz parte do estilo musical axé. O bate-papo se realizou em 2 

de dezembro, 3 de dezembro e 5 dezembro de 2011. As postagens ocorrem 

assincronamete e sincronicamente. 

           O EP do gênero feminino posta em sua página uma declaração na qual se sente 

indignada com a informação de que a música Rebolation é o estilo musical mais ouvido 

no mundo, superando outros estilos musicais. Os demais enunciadores que participam 

da conversa têm uma posição de concordância com o EPF.  

           O tópico da conversação é a música Rebolation, do grupo de axé Parangolé. O 

EAM5 faz referência ao estilo musical rock, configurando-se em um subtópico da 

conversação e, em seguida, o EPF (penúltima postagem na conversação) estabelece uma 

comparação entre o gênero Rock e Axé. Assim organizam-se os temas na conversa 9: 
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             Os subtópicos presentes no diálogo não geraram uma ruptura total com o tema 

inicial da conversação. Houve uma progressão temática porque o assunto inicialmente, 

proposto é retomado. A progressão temática confere ao texto a coerência, de acordo 

com Koch (2002: p.130):  

Para que um texto possa ser considerado coerente, é preciso que 

apresente continuidade tópica, ou seja, que a progressão tópica – no 

nível sequencial ou no hierárquico – se realize de forma que não 

ocorram rupturas definitivas ou interrupções excessivamente longas 

do tópico em andamento[...] 

 

            Em relação à troca de turnos, na conversa 9 acontece entre a enunciadora 

principal feminina e enunciadores amigos meninos, e a conversa indica que os meninos 

possuem como “hobby” a música, com prevalecência do rock como estilo preferencial. 

A técnica que prevalece é a técnica (MARCUSCHI,2007) em que o falante corrente 

posta seu comentário e o próximo enunciador obtém o turno pela auto-escolha. Porém, é 

importante observar que a autoescolha não necessariamente ocorre em toda troca de 

turnos. É importante considerar que a conversação acima se deu de forma assíncrona, 

como pode ser comprovado com as datas indicadas em cada postagem. A postagem do 

EPF ocorreu no dia – dia de maior concentração de comentários – e perdurou até 5 de 

dezembro de 2011. As trocas de turnos se configuram da seguinte forma: 

 

EPF → Todos os amigos do Facebook. 

EAF2→ EPF 

EPF → EAF2 

EAM3 → EPF 

EAM4 → EPF 

EAM3 → EPF 

Música 
Rebolation  

Gênero rock 
Comparação 

dos estilos rock 
e axé 
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EPF → EAM3 

EAM3 → EPF 

EAM5 → EPF 

EAM6 → EAM5 

EPF → EAM5 

EAM7 → EPF 

 

             Com as trocas de turnos, pode-se perceber que há sempre por parte dos 

participantes do diálogo, uma atitude responsiva, de nível linguístico ou paralinguístico 

(os marcadores conversacionais). A réplica no diálogo (BAKHTIN, 2010, p.279) 

implica uma compreensão do outro que pode ser assimilada como uma influência 

educativa, como uma influência em suas convicções, como uma resposta crítica e ainda 

como influência sobre seguidores.  

 Desse modo, a alternância dos sujeitos do discurso, que emoldura o 

enunciado e cria para ele a massa firme, rigorosamente delimitada dos 

outros enunciados a ele vinculados, é a primeira peculiaridade 

constitutiva do enunciado como unidade da comunicação discursiva, 

que o distingue numa língua (BAKHTIN,2010). 

   

            A estrutura textual da conversa 9 apresenta os seguintes aspectos que se 

destacam : 

a) a linguagem é informal, pouco fragmentada com marcadores conversacionais; 

b) uso de xingamentos que caracterizam o nível coloquial (“babaca” e “bossal”); 

c) desvios recorrentes de nível ortográficos: acentuação, pontuação, nomes próprios 

com letras minúsculas (ignorência), (“meu deus”); 

d) muitos trechos em “caixa alta” reforçando a ideia de indignação, ironia e deboche.  

            Na discussão sobre o tópico da conversação a música Rebolation, foram mais 

usados os marcadores conversacionais verbais não lexicalizados e os suprassegmentais 

como se verifica no quadro abaixo. 

 

Recursos verbais não 

lexicalizados 

Recursos não verbais ou 

paralinguístico 

Recursos 

suprassegmentais 

HAUAHAUAHA ¬¬' 
Que absurdooooooooooo! 

Que comparação machista! 

Hehe  Que bando de ignorantes! 

Haha  
ignorência em último grau 

!!!!! 
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KKKKKK  CADA UM NA SUA. 

        

          O único marcador paralinguístico presente na conversação foi postado pela EPF, 

logo no início da conversa e expressa indignação. Os suprassegmentais que constituem 

a entoação, no texto, sugerem a intensidade da perplexidade e revolta sobre o tema 

discutido. Observamos que os marcadores conversacionais possibilitam a alternância de 

turnos, podendo ser considerados enunciados concretos (que constituem o gênero 

conversação), pois, favorecem os atos responsivos dos outros enunciadores.  

O enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, 

precisamente delimitada da alternância dos sujeitos do discurso, a qual 

termina com a transmissão da palavra ao outro por mais silencioso que 

seja o “dixi” percebido pelos ouvintes [como sinal] de que o falante 

terminou (BACKTIN, 2010). 

 

            No gênero conversação, percebe-se que o uso de marcadores conversacionais 

nos enunciados assinala a transmissão de algum “sinal” ou resposta que indique 

concordância ou discordância por parte do enunciador que vai implicar na réplica do 

outro enunciador, ou na interferência de outros enunciadores na discussão.  

 

3.3.10 Conversa 10 

 

 

Enunciadores Principal/Amigo 

Masculino/Feminino 

Tema: Felicitação de fim de ano/Data: 30 de dezembro 

11. 

 

EPF 

Vocês fizeram meu 2011 valer a pena. 
30 de dezembro. 

 

EAM1 

;) 

 
30 de Dezembro de 2011 às 23:26 · 

 

EAF2 

que fofinha!!!!! 

 
30 de Dezembro de 2011 às 23:28. 

 

EAF3 

:) Carol linda *-* saudade 

 
30 de Dezembro de 2011 às 23:35. 

 

EAF4 

Saudadeeees *----* 

 
30 de Dezembro de 2011 às 23:37. 

 

EAF5 

ss2 

 
30 de Dezembro de 2011 às 23:38. 

 

EAF6 

Aiiin q fofa *---*< 3 

 
30 de Dezembro de 2011 às 23:40. 
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EPF 

s2s2 

 
30 de Dezembro de 2011 às 23:40. 

 

EAF8 

 *-------------* 

 
30 de Dezembro de 2011 às 23:42. 

EAF8 Awn, que amor 

 
30 de Dezembro de 2011 às 23:49 · 

EAF9 Ownn brigada *-* 

 
30 de Dezembro de 2011 às 23:49. 

EAF10 valeu amigaa te adooro ;* 

 
31 de Dezembro de 2011 às 00:40 · 

 

EAF11 

*_* q lindo !!! Pd contar cmg sempre Carol !!! Bom ano 

novo p vc amiga !!! 

 
31 de Dezembro de 2011 às 09:54. 

EAF12 felizzzzzz ano novo gentemmmmmm !!! veeeeeeeem 2012 

!!! 
31 de Dezembro de 2011 às 13:32.  12 

 

            O contexto da conversa 10 é a felicitação de final de ano. A EPF agradece aos 

amigos do Facebook o bom ano de 2011. As mensagens foram postadas 

assincronamente, em 30 e 31 de dezembro de 2011.  

            O tópico da conversação do texto acima é uma mensagem de fim de ano, no 

estilo de uma felicitação, postada por enunciadora do gênero feminino. A conversação 

acima se diferencia das demais em dois aspectos: não apresenta subtópicos e em toda a 

conversação prevalece a técnica da autoescolha como propõe Marcuschi (2007: p.20): 

“O falante corrente pára e o próximo falante obtém o turno pela auto-escolha.” Sendo 

assim, qualquer falante depois da participação do enunciador principal, pode se 

autoescolher o próximo falante. Todos os enunciadores da conversa acima agradecem 

com postagens muito carinhosas a enunciadora principal. Então, a progressão temática é 

assim proposta: 
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            A análise do corpus dessa pesquisa permite-nos afirmar que a estrutura 

linguística do gênero conversação apresenta aspectos que se repetem. As análises vão 

desenhando o estilo presente no gênero conversação. Na conversação 10, tem-se: 

 

a) períodos curtos e fragmentados com marcadores conversacionais; 

b) repetições de vogais e consoantes no interior e no final de vocábulos: amigaaaa, 

adoooro, saudadeeees, veeeem, gentemmmm, felizzzzz; 

c) abreviação de vocábulos: q (que), pd (pode), cmg (comigo), p (para), vc (você). 

 

            Bakhtin (2010, p.266) afirma que o estilo está intimamente relacionado com a 

esfera da comunicação a que pertence o gênero discursivo. O gênero discursivo “nasce” 

de uma atividade comunicação específica e os estilos da linguagem ou funcionais 

refletem as esferas comunicativas. Conforme postulado por Bakhtin (2010: p.266) 

O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o que 

é de especial importância – de determinadas unidades composicionais: 

de determinados tipos da relação do falante com outros participantes 

da comunicação discursiva – com os ouvintes, os leitores, os 

parceiros, o discurso do outro, etc. o estilo integra a unidade de gênero 

do enunciado como seu elemento. 

  

            Os marcadores conversacionais, além de estarem intimamente relacionados com 

o tópico da conversação, estão associados ao conjunto do gênero conversação, 

associados com o tipo de relação que os enunciadores possuem entre si e como marca 

fundamental que a diferencia de outros gêneros discursivos. 

            Os marcadores conversacionais da conversa 10 são os seguintes: 

Felicitação de 
fim de ano 

Felicitação de 
fim de ano 

Felicitação 
de fim de 

ano 

Felicitação 
de fim de 

ano 

Felicitação 
de fim de 

ano 
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Recursos verbal não- 

lexicalizado 

Recurso não-verbal ou 

paralinguístico 
Recurso suprassegmental 

Awn :) 
ponto exclamação reiterado 

(!!!!) 

Ownn *_* ou *-----* amigaaaa 

 S2 adoooro 

 <3 saudadeeees 

 ;* veeeem 

  gentemmmm 

  felizzzzz 

 

            Os recursos não lexicalizados indicam os seguintes gestos: 

a) : )  → Carinha feliz 

b) *_* ou *-----* → Olhos brilhando de felicidade 

c) S2 → Um coração 

d) <3 → Um coração 

e) ;* → Lágrimas e felicidade. 

            Observamos que os emoticons utilizados pelos enunciadores foram criados pelos 

interlocutores. Não há interesse pelo uso das expressões não-verbais oferecidas pelo site 

de relacionamento. Isso reforça a idéia de que o princípio da comunicação virtual é a 

liberdade de expressão, liberdade na comunicação e liberdade no uso da língua, 

especialmente para quebrar paradigmas formais. Esse aspecto faz parte do contexto da 

internet, especificamente das redes sociais e interiozado ou muito bem flexibilizado 

pelos jovens. Coscaelli E Ribeiro (2011:p.162) em suas pesquisas, também, fizeram a 

mesma observação sobre o uso dos emoticons na interação on-line:  

Verifiquei que os adolescentes não gostam de usar os emoticons que 

vêm oferecidos nos programas. Em entrevista, afirmaram que “é 

paia”, que “é melhor” criar seu próprio símbolo. O emoticon é mais 

comumente observado em conversas entre pré-adolescentes. 

 

            Mais uma vez o supra-segmental que prevalece nas conversações do Facebook é 

a reiteração do ponto de exclamação. Coscaelli e Ribeiro (2011) sobre pontuação 

explica que: “... a pontuação pode ser um elemento fundamental na produção de sentido 

do texto escrito, pois marca os limites e a segmentação dos enunciados, ou seja, a 

constituição e as ligações das partes.” A reiteração da pontuação marca a tomada de 

turno ou a passagem de um turno para outro e enfatiza ou chama atenção sobre o tema 

que está sendo conversado.  
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3.3.11 Conversa 11 

 

 

Enunciadores 

Principal/Amigo 

Masculino/Feminino 

Tema: Aprovação no ano letivo 2011/ Data: 19 Janeiro 

2012. 

 

EPM 

PASSEEEEEEEI ! *-* 9º tamo junto lek ! 

19 de Janeiro às 11:03. 

 

EAM2 

Boa menó . 

 
19 de Janeiro às 11:04 · 

 

EAF3 

Parabéns garoto!Sorte e sucesso.Dê parabéns tb pros seus 

pais.Bjs pra todos. 

 
19 de Janeiro às 11:08 

 

EAM4 

É nós que voa bruxão 

 
19 de Janeiro às 11:09 · Curtir 

 

          O contexto da conversa acima é a comemoração de resultado do boletim escolar 

de 2011. A conversa aconteceu no dia 19 de janeiro de 2012, sincronicamente. 

          A estrutura tópica da conversação se organiza em torno da comemoração do 

EPM. O comentário da EAF3 se diferencia dos demais enunciadores, uma vez que, em 

seu discurso a amiga enunciadora transparece uma relação de amizade com o EPM e 

com sua família, pois, faz questão de parabenizar os pais, sugerido o empenho deles na 

educação do EPM. Os demais enunciadores masculinos fazem uma saudação ao amigo, 

como já dito anteriormente, de forma bem peculiar. Não há subtópicos nesta 

conversação. 

 

 

 

          Na conversa 11, a troca de turnos se aproxima da técnica 

(MARCUSCHI,2007,p.20/1) em que o falante corrente faz uma pausa para que o 

próximo falante obtenha o turno pela autoescolha. Entretanto, verifica-se que o EPM 

não interage com os enunciadores, apenas estes o “respondem”. 

 

Comemoração pelo resultado de boletim escolar 

Tópico da conversação 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=320160134694812&id=100001024842749
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EAM2 → EPM 

EAF3 → EPM 

EAM4 →EPM 

 

          Na conversa 11 atuam quatro interactantes, incluindo o enunciador principal. O 

diálogo é sucinto com enunciados curtos, apresentando uma linguagem que evoca, nesse 

caso, uma manifestação da juventude, especificamente do gênero masculino. A estrutura 

lingüística do texto apresenta: 

a) linguagem não formal com uso de gírias com pouquíssimos marcadores 

conversacionais; 

b) as gírias, reconhecidas nos enunciados “tamo junto lek”; “menó” e “É nós que voa 

bruxão”. Expressões reconhecidas no estilo musical funk e de meios populares de 

grandes centros urbanos, utilizados por alguns jovens do sexo masculino para realçar 

uma “malandragem” intencional; 

c) abreviação dos vocábulos: estamos (tamo), moleque (lek), menor (menó), tb 

(também), pra (para) e bjs (beijos); 

d) repetição de vogal no final do verbo passar, em caixa alta. 

            Nesta conversa, os interactantes optaram pelas gírias para marcar a 

impessoalidade na interação. Os dois marcadores utilizados pelo EPM expressam um 

sentimento de alegria. O paralinguístico significa uma carinha com os olhos brilhando e 

o supra-segmental “PASEEEEEI” é o fenômeno da duração.  

 

Recurso não-verbal ou paralinguístico Recursos supra-segmentais 
*-* PASSEEEEEEEI ! 

 Frases exclamativas 

    

             A conversa 11 demonstra que o uso de marcadores conversacionais é uma 

opção do enunciador. Sobre as gírias fortemente empregadas na conversa acima, 

possuem uma tonalidade emotiva que exprime uma escolha individual ou de grupo, um 

estilo de um campo comunicacional específico. O gênero conversação presente na 

página pessoal do Facebook utiliza os mesmos recursos linguísticos e paralinguísticos 

de um chat e as gírias é um dos aspectos deste gênero, Coscarelli e Ribeiro (2011, 

p.175) afirmam que 
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a linguagem dos chats faz uso de gírias, nasce do uso – da associação 

com os sons da fala – muda conforme muda a fala, como se pode 

observar nos exemplos de expressões típicas da fala do adolescente, 

registradas em meu corpus. 

             

            As gírias são reconhecidas como variantes linguísticas, por destoarem do padrão 

linguístico. Azeredo (2004, p.30) postula que 

Uma língua é um sistema abstrato reconhecível nos muitos usos, orais 

ou escritos, que seus falantes fazem dela. Os indivíduos concretizam 

esse sistema, seja como enunciadores seja como destinatários, nas 

múltiplas situações de uso. 

 

 

 

3.3.12 Conversa 12 

 

 

 

Enunciadores 

Principal/Amigo 

Masculino/Feminino 

Tema: Comemoração de aniversário/ Data:14 de janeiro de 

2012. 

 

EPF 

 

No níver da churumela comendo mt hot e japonês !! ;d / 

14 de Janeiro às 19:43. 

 

EAF2 

 

Eu queroooooooooooooooo 

 
14 de Janeiro às 19:44 · 

 

EPF 

 

Vc está em Sp .... 

 
14 de Janeiro às 19:49. 

EAF2 
 

 

Pois é... senão estaria aí com vcs! =/ Curtam por mim então! rs e 

um beijo na tia!!!!! 

 
14 de Janeiro às 19:49 · 

 

EPF 

 

Pode deixar perca do mar !! Bj 

 
14 de Janeiro às 19:51 · 

 

EPF 

 

Perereca * 

 
14 de Janeiro às 19:51. 

EAM3 
 

Tava muito bom, Rebequinha! 

 
15 de Janeiro às 02:32 · 

 Ahamm 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=282818631775696&id=100001426848869
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EPF  
15 de Janeiro às 11:26. 

 

EAM4 

Bão demais! 

 
15 de Janeiro às 14:30. 

 

EAF5 

Tava bom mesmo, mas tão cedo não farei outro pq dá muito 

trabalho e eu não consegui curtir quase nada!!!! O próximo vai ser 

no rodízio de japa!!!! 

 
17 de Janeiro às 21:09 · 

EAF5 
 

 

Mas obrigada pela presença de todos e especial obrigada a aqueles 

que me ajudaram a realizá-la!!!! 
17 de Janeiro às 21:11 · 

 

EAF6 

Queria mt estar ai com vcs 

 
17 de Janeiro às 22:15 

EPF 
 

O muie, vc está viajando, curte aí que dps a gnt sai pra comer um 

japa !! 
17 de Janeiro às 22:43 · 

EAF5 
É curte aí, come hamburguer que a gente come japa por aqui!!! 

há 22 horas 

 

            O contexto ou a situação comunicativa acima é a postagem da EPF, em sua 

página do perfil, comentando a comemoração do seu aniversário. Os comentários 

ocorreram em 14, 15 e 17 de janeiro de 2012. 

            A organização tópica da conversa apresenta uma quebra, porque as postagens de 

comentários deram-se assincronicamente. A postagem do EPF foi no dia 14 de janeiro 

de 2012 e os demais comentários seguiram-se nos dias 15 e 17 de janeiro de 2012, 

conforme gráfico apresentado a seguir: 

 

 

 

Aniversário 

Comemoração  

tópico da conversação 

14 de janeiro de 2012. 

 
 

Organização do 

aniversário 

subtópico 

17 de janeiro de 2012. 

 

Agradecimentos pela 
participação 

subtópico 

17 de janeiro de 
2012. 
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            As últimas postagens retomam o tópico original. É importante sinalizar que há 

um alto grau de implicitude na conversação, possibilitado pelos conhecimentos 

partilhados pelos interactantes.  

            A organização dos turnos na conversa 11 possui as seguintes trocas de turno: 

EPF→ todos os interactantes. 

EAF2 ↔ EPF 

EPF ↔ EAF2 

EAF2 ↔ EPF 

EPF ↔ EAF2 

EAM3  ↔EPF 

EPF ↔ EAM3 

EAM4 ↔ EPF 

EAF5  ↔EAM4 

EAF5 → Posta para todos os participantes da comemoração de aniversário. 

EAF6 ↔ EPF e EAF5 

EPF ↔ EAF6 

EAF5 ↔EAF6 

 

            Nesta conversação é observado que os interactantes fazem uma troca de turno 

bem direcionada como é indicado pelas trocas entre a EPF com EAF2, EAM3 com EPF, 

EAM4 com EPF, EAF5 com EAM4, EAF6 com EPF e EAF5 e estas com EAF6. 

Aproximando-se mais do mecanismo em que o falante corrente escolhe o próximo 

falante que inicia o próximo turno.  Com as análises, vai-se percebendo que o tópico da 

conversação influencia na execução das trocas de turno.  

            Na conversa 12, destaca-se a EAF5 que é a mãe da EPF. Seus enunciados 

apresentam algumas simplificações de vocábulos, mas o todo do enunciado apresenta 

uma adequação formal, caracterizando um perfil de usuário da internet que não 

absorveu o uso fragmentado e totalmente informal do internetês. Além da EAF5, os 

EAM3 e EAM4, também, correspondem às características linguísticas de EAF5. Eles 

postam enunciados curtos “Tava muito bom, Rebequinha!” e “Bão demais!” que não 

agregam as características do internetês. Porém, observando as postagens de EPF, EAF2 

e EAF6 verifica-se: 

a) Metonímia: “No níver da churumela comendo mt hot e japonês...” ; 
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b) a abreviação de vocábulos em: níver (aniversário), mt (muito), vc (você), Sp (São 

Paulo), vcs (vocês), bj (beijo), tava (estava), pq (porque), japa (japonês), dps (depois) e 

gnt (gente); 

c) repetição de vogal em final de palavra: queroooooo; 

d) uso de expressões regionais: “Bão demais” e “muie” (mulher); 

e) uso de estrangeirismos: hot dog e hamburguer;   

f) uso da gíria: “curte aí” (brasileirismo informal); 

g) marca de oralidade: a gente. 

            Os marcadores conversacionais presentes na conversação 11 são: 

 

Recursos Verbais não 

lexicalizados 

Recursos não – verbais 

ou paralinguístico 

Recursos 

suparssegmentais 

Ahamm ;d !!!! 

 =/ ... 

  queroooooo 

    

           Foram poucos marcadores conversacionais usados na conversa 11. Um único 

recurso verbal lexicalizado que indica, na tomada de turno do EPF, uma atitude de estar 

concordando com um dos enunciadores. Os paralinguísticos acima indicam: 

 

a) ;d – piscando o olho e mostrando a língua; 

b) =/ - Está pensando  

 

            Nos suprassegmentais, encontram-se sinais reiterados que sinalizam uma 

intensidade afetiva nos enunciados postados pelos amigos do Facebook. Além disso, as 

reticências marcam uma pausa reflexiva. 

            Com a progressão da análise do corpus, vamos compreendendo que os 

marcadores conversacionais estão integrados na variante lingüística internetês. Todos os 

fenômenos linguísticos e não linguísticos ou verbais e não verbais vão constituir a 

escrita do meio digital, porque são associados a um contexto, a um propósito 

comunicativo dos enunciadores e a uma atividade social.  

            Por isso, é coerente falar que esse processo da escrita no meio digital faz parte 

das discussões sobre letramento. A escrita digital, presente nas conversações, não ocupa 

o lugar da escrita formal ensinada nos bancos escolares e nem vai substituir ou destruir 
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a habilidade adquirida pela educação formal. Coscarelli e Ribeiro ( 2011) afirmam que 

“os signos não existem como parte de uma realidade: refletem e refratam uma outra, 

como fragmentos materiais dessa realidade.”  

 

 

3.3.13 Conversa 13 

 

 

Enunciadores 

Principal/Amigo 

Masculino/Feminino 

Tema: Aprovação em ano letivo de 2011. Data: 19 de 

janeiro de 2012. 

 

 

EPM 

Felicidade exalando! Passei 9° ano que me espere!!! Funil : 

situação - APROVADO 

19 de Janeiro às 11:12. 

 

EAF2 

' Tudo nosso \õ 

 
19 de Janeiro às 11:21 · 

 

EAM3 

Funil inteiro passo? Arthur também? 

 
19 de Janeiro às 13:25 · 

 

EAF2 

A turma td bebe 
 

19 de Janeiro às 13:25 

 

EPM 

Mas é claro, FUNIL ANO QUE VEM JUNTO, tomara 

 
19 de Janeiro às 13:27. 

 

EAM3 

Po olha a festa! 

 
19 de Janeiro às 13:29 · 

 

EAM3 

Haushauhsiahau 

 
19 de Janeiro às 13:29 · 

 

EAF2 

hahah 

Ver tradução 

 
19 de Janeiro às 13:29 

 

EPM 

ano que vem nao ne... kk 

 
19 de Janeiro às 13:30. 

 

EAM3 

Ihhh, para de graça, passei nesse eu passo em qualquer um! 

Hahaha 

 
19 de Janeiro às 13:31 · 

 

EPM 

VAiNESSA 

 
19 de Janeiro às 13:32. 

EAM3 

 

Hauahahahauahhau 

 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=237973546277749&id=100001953157259
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19 de Janeiro às 13:33 · 

 

EPM 

hahahaha 

 
19 de Janeiro às 13:34 

EAF4(Mãe do EPM) 

Meu amor, você merece essa felicidade, mas espero que este 

ano você se dedique muuuiiiito. Te amo!! 

 
19 de Janeiro às 20:48 · 

 

             O contexto da conversa 13 é a comemoração do resultado de aprovação 

ocorrida no ano de 2011 para o nono ano do ensino fundamental. A conversação 

ocorreu em 19 de janeiro de 2012. Alguns comentários foram assíncronos. A maioria foi 

de postagens sincrônicas.   

            O tópico da conversação do diálogo acima é a conquista da aprovação do EPM 

para o nono ano do ensino fundamental, a ser cursado no ano de 2012. Os enunciadores 

que participam da conversação pertencem à mesma turma e inclusive ao grupo 

apelidado de Funil. Essta informação não está explícita no diálogo, mas os enunciados 

oferecem pistas que indicam sobre o que conversam como, por exemplo, no primeiro 

enunciado postado pelo EPM “Funil: situação – APROVADO” e mais adiante com a 

postagem do EAM3 “Funil inteiro passo?”. Os enunciadores conversam sobre a 

aprovação do EPM e a aprovação de todos os integrantes do grupo Funil. Sendo assim, 

a conversa 13 possui as temáticas abaixo: 

 

 

 

            Em relação à troca dos turnos, observa-se que prevalecem as duas técnicas de 

trocas de turnos. No início da conversação, as trocas de turno acontecem pela auto-

Aprovação do EPM para o 
nono  ano do fundamental. 

tópico da conversação 

Aprovação de todos os 
integrantes do grupo Funil 

para o nono ano do 
fundamental. 

subtópico. 
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escolha. Depois, EPM seleciona EAM3 para as trocas de turnos. Apresenta-se abaixo as 

trocas de turnos da conversa 13. 

 

EPM → Todos os amigos do Facebook. 

EAF2 → EPM 

EAM3 → EPM / EAF2 

EAF2 → EAM3 

EPM ↔ EAM3 

EAM3 ↔ EPM 

EAM3 ↔ EPM 

EAF2 → EPM/EAM3 

EPM ↔ EAM3 

EAM3 ↔ EPM 

EAM3 ↔ EPM 

EAF4 → EPM 

 

            A interactante EAF2 interfere nas trocas de turnos três vezes, selecionando 

apenas uma vez o EAM3.  

            A estrutura lingüística da conversa 13 é composta pelos seguintes aspectos: 

a) frases exclamativas e interrogativas com enunciados curtos e com marcadores 

conversacionais; 

b) abreviação do vocábulo “toda” – “td”(toda); “né" (não é); 

c) trechos dos enunciados em caixa alta para indicarem exaltação em voz alta; 

d) supressão dos acentos nos vocábulos não e bebê: nao e bebe; 

e) interferências da oralidade na flexão do verbo passar (passo);  

f) prolongamentos de vogais no interior da palavra muito: muuuiito; 

g) expressões coloquiais: “Vai nessa” e “po”. 

            Os marcadores conversacionais mais usados pelos interactantes, na conversa 13, 

foram os recursos verbais não lexicalizados apresentados no quadro abaixo: 

 

Recursos Verbais não- 

lexicalizados 

Recursos não verbais ou 

Paralinguísticos 

Recursos 

suprassegmentais 

Haushauhsiahau 

 

\õ 

 

Ponto exclamação 

reiterados 
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kkk  Ponto de interrogação 

Haha  muuuiito 

ihihh   

  

           Na conversa 13, os recursos não-lexicalizados exprimem brincadeiras ou 

caçoada, na linguagem deles, uma “zoação”. A repetição do ponto de exclamação marca 

a força entoativa nos enunciados. O ponto de interrogação, exercendo a função de marca 

um questionamento, sem nenhum propósito intencional vinculado ao seu uso. O único 

paralinguístico, presente na conversação, representa o gesto de um bonequinho com os 

braços levantados, normalmente indicados com \o/, evocando uma comemoração. 

            Os marcadores conversacionais mais usados pelos enunciadores no internetês 

são os recursos não lexicalizados e os recursos supra-segmentais. Onomatopeias, 

interjeições, duração e reiteração são os instrumentos não verbais utilizados em todos os 

bate-papos; já os emoticons, os paralinguísticos, que representariam os gestos e as 

expressões fisionômicas presentes na interação face a face, são usados na conversação. 

Entretanto, em algumas conversas como a 11, 12 e 13, por exemplo, são poucos 

marcados. Na conversação, especificamente nos turnos, os marcadores não lexicalizados 

e suprassegmentais instrumentalizam os interactantes na produção de sentidos dos 

enunciados, sendo essenciais na organização textual do gênero conversação. Os 

emoticons são de grande importância. E uma possível ausência deste marcador não 

compromete a produção de sentidos do gênero conversação. Coscareli e Ribeiro (2011: 

p.166), em pesquisa sobre a escrita na interação on-line (IOL), faz a seguinte 

observação sobre os emoticons: 

Definitivamente, os emotions não são a mais importante característica 

de uma IOL, mas, contraditoriamente, parece ser a que mais chama a 

atenção, tanto que sua ocorrência em textos escolares, mesmo que 

esporádica, já serve de pretexto para se acusar a escrita on-line de vilã 

da “falência” da escrita da língua portuguesa. 

                     

 3.3.14 Conversa 14 

 

 

Enunciadores Principal/Amigo 

Masculino/Feminino 

Tema: Trabalho de música. Data: 30 de Março de 2012. 

 

EPM 

trab de musica na casa de quem? 

30 de Março às 22:39 

EAM2 VH 

http://www.facebook.com/gabriel.laurentino.14/posts/209151472524850?comment_id=708343
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30 de Março às 22:39 

EPM 

ele tem ensaio la 

30 de Março às 22:43 

EAM2 

no prox sabado 

30 de Março às 22:48 · 

EAM2 

... 

30 de Março às 22:48 

EAM2 

esse nao vai te jeito 

30 de Março às 22:48 

EAM2 

minha vó nao tá aí... 

30 de Março às 22:48 

EPM 

:/ 

30 de Março às 22:49 

EAM3 

Na minha casa! 

30 de Março às 23:17 

 

            O Contexto da Conversa 14 é sobre a realização do trabalho de disciplina 

música. A conversa 14 ocorre em 30 de março de 2012, com postagens sincrônicas, com 

uma única exceção que foi a última postagem do EAM3. A diferença de tempo das 

postagens é observada nas horas marcadas de cada comentário. 

             O tópico da conversação é o local e o dia para realização do trabalho. É um 

diálogo curto e objetivo que não apresentou a quebra em outros subtópicos.  

 

 

http://www.facebook.com/gabriel.laurentino.14/posts/209151472524850?comment_id=708343
http://www.facebook.com/gabriel.laurentino.14/posts/209151472524850?comment_id=708358
http://www.facebook.com/gabriel.laurentino.14/posts/209151472524850?comment_id=708374
http://www.facebook.com/gabriel.laurentino.14/posts/209151472524850?comment_id=708375
http://www.facebook.com/gabriel.laurentino.14/posts/209151472524850?comment_id=708376
http://www.facebook.com/gabriel.laurentino.14/posts/209151472524850?comment_id=708377
http://www.facebook.com/gabriel.laurentino.14/posts/209151472524850?comment_id=708379
http://www.facebook.com/gabriel.laurentino.14/posts/209151472524850?comment_id=708412
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            Os interactantes na conversa acima planejam realização do trabalho de música. 

As trocas de turnos acontecem, especificamente, entre os EPM e EAM2. Prevalece a 

técnica, de acordo com Marcuschi (2007, p.20), em que o falante corrente para e o 

próximo falante tem o turno. A regra básica a que pertence essa conversação é o falante 

corrente escolher o próximo falante. Contudo, o último enunciador (EAM3) quebra a 

regra e participa com um único turno que define ou soluciona a discussão sobre o 

trabalho, momento em que se processa a autoescolha. O diálogo acontece, até a última 

postagem, sincronicamente.   

            Todo o diálogo tem como tópico principal a realização do trabalho de música. 

Não há subtópicos. 

            A estrutura linguística da conversação 14 apresenta-se deste modo: 

a) uso de enunciados curtos e objetivos; 

b) abreviação de palavras: Trab (trabalho), prox (próximo) e tá (está); 

c) desvios da norma culta como a supressão do acento nas palavras: não, lá e sábado. 

            São utilizados pouquíssimos marcadores conversacionais. Destaca-se, apenas, o 

uso da reticência pelo EAM2, expressando uma hesitação. O único paralinguístico “:/” 

que significa estar pensando. Não há o uso de recursos não lexicalizados.  

 

Recurso não-verbal ou paralinguístico Recurso suprassegmental 

:/ ... 

 

            Na conversa 14, o número de marcadores conversacionais é insignificante. Esse 

aspecto provavelmente deve estar associado ao estilo da conversação que foi objetivo e 

O local e o dia 
do trabalho de 

música 

O local e o 
dia do 

trabalho de 
música 

O local e o 
dia do 

trabalho de 
música 

O local e o 
dia do 

trabalho de 
música 

O local e o dia 
do trabalho de 

música 
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direto na condução do assunto, não havendo interesse em divagações. Segundo Bakhtin 

(2010,p.265): 

Todo estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas 

típicas de enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso. Todo 

enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também em 

qualquer campo da comunicação discursiva – é individual e por isso 

pode refletir a individualidade do falante (ou de quem escreve), isto é, 

pode ter estilo individual. 

 

            As escolhas verbais e não verbais são atos individuais, mas sempre estão 

associadas à natureza do gênero discursivo. A presença dos marcadores conversacionais 

no gênero conversação é uma opção dos interactantes, mas tais recursos fazem parte do 

estilo do gênero conversação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Capítulo IV- Considerações finais 

 

 

4.1 – Conclusão 

 

              A nossa proposta de discussão e análise dos recursos fonológicos e 

morfológicos presentes no gênero conversação da página de perfil do Facebook abordou 

duas perspectivas teóricas. A primeira considera a estrutura da língua portuguesa e 

conceitua a comunicação escrita da Internet, o internetês, como uma variante informal 

da língua padrão. É a variante não-padrão na escrita. A segunda perspectiva é a 

dialogicidade, que nos permite compreender a comunicação escrita na Internet a partir 

da concepção dialógica da linguagem, a língua como “lugar de interação”, que de 

acordo com Koch (2002:15)  

Trata-se, necessariamente, de um evento dialógico, de interação entre 

sujeitos sociais – contemporâneos ou não, co-presentes ou não, do 

mesmo grupo social ou não, mas em diálogo constante.     

 

            A concepção dialógica da linguagem foi determinante em todas as etapas da 

pesquisa e foi primordial na construção das conclusões que se produziram respondendo 

aos questionamentos propostos nos objetivos.  

            A primeira indagação proposta foi “Como os recursos fonológicos e 

morfológicos do internetês são formados no site de relacionamento Facebook?”, 

questão que tornou pertinente analisarmos alguns aspectos da teoria da conversação 

como caminho para obtenção da resposta. A teoria da conversação faz parte dos estudos 

da Análise da Conversação, linha de pesquisa, da década de 1960, que tinha o interesse 

de investigar as interações sociais e suas ações a partir da análise da estrutura 

organizacional da conversação.  

            Concluímos, inicialmente, que o gênero conversação presente nas páginas das 

redes sociais possui aspectos em sua estrutura semelhantes à organização da interação 

face a face (MARCUSCHI, 2007, p.15):  

a) interação entre pelo menos dois falantes; b) ocorrência de pelo 

menos uma troca de falantes; c) presença de uma sequência de ações 

coordenadas; d) execução numa identidade temporal; e) envolvimento 

numa “interação centrada”. 
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            A conversação da rede social Facebook não é um texto “sem regras”, apresenta 

princípios organizacionais que propiciam a interação social e que vão determinar o seu 

estilo e sua estrutura linguística. Os enunciados não são construídos casualmente, 

depende da presença dos falantes, depende da troca entre falantes, depende de regras 

que possibilitem as trocas de falas, depende do fator temporal e depende de uma razão 

que motive as trocas de falas entre os interactantes. J.L.Meurer, Bonini e Motta-Roth 

(2005,p.201) afirmam que  

 

Um enunciado concreto possui três elementos particulares: (a) a 

alternância dos sujeitos falantes; (b) o acabamento do enunciado; e (C) 

a possibilidade de ser um elo real na cadeia de comunicação verbal, 

dentro de uma esfera da realidade humana ou da vida cotidiana. 

  

          Tudo isso organiza o projeto de dizer do gênero conversação presente na página 

de perfil no Facebook, assim definido como gênero, porque possui similaridades de um 

“bate-papo” face a face, embora seja uma comunicação eletrônica, que se realiza em um 

contexto on-line, também definido como ciberespaço.  

            Antes do reconhecimento dos recursos linguísticos, é necessário descrever as 

trocas de turnos e a interação centrada presentes nos textos do corpus. De acordo com as 

características da conversação face a face, temos a seguinte organização da conversação 

da rede social Facebook:  

 

4.2 – Troca de turnos e interação 

 

a) Interação entre pelo menos dois enunciadores, exemplo: 

 

Conversa 2 

EPM 

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 

PRA CIMA DELES MENGOOO..... 

8 de Setembro de 2011 às 22:22 

EAM 
perdeu hahahaha 

9 de Setembro de 2011 às 19:07 

EPM 
Me ganha... 

9 de Setembro de 2011 às 19:31 

EAM 
ó lixo acabei de te ganha 

9 de Setembro de 2011 às 19:31 

 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=121899837910602&id=100002717581271
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            No recorte da conversa 2, há a interação de dois enunciadores: EPM ↔ EAM. 

Aliás, toda a conversa 2 foi desenvolvida por apenas dois interactantes. A seta apontada 

para os dois enunciadores indica que em cada tomada de turno o conteúdo da 

conversação foi direcionado para um enunciador específico, prevalecendo a regra “um 

por vez”, ou seja, responde em formato de comentário um de cada vez, se manifestando 

a alternância dos interlocutores. 

 

b) Ocorrência de pelo menos uma troca de falantes, exemplo: 

 

Conversa 1: 

 

EPF 

J. A ok, J. S.  amor da minha vida ... pode sair do meu face 

já s2 hahahahaha 

22 de Setembro de 2011 às 20:54 · 

EAM2 
hahahahaha boba :| é p ninguem chegar em você 

22 de Setembro de 2011 às 20:55 · Curti 

EAF3 

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

! me acabei aqui! 

22 de Setembro de 2011 às 21:24 · Curtir 

 

            No exemplo da conversa 1, observamos que cada enunciador proferiu um 

enunciado e se apresentou em um momento da tomada de turno: EPF ↔ EAM2 ↔ 

EAF3, sempre obedecendo a regra de falar um por vez, caracterizando uma atitude 

responsiva, normalmente, presente nos bate-papos.  

 

c) Sequência de ações coordenadas, exemplo: 

 

Conversa 5: 

EPF 
sexta que vem a gente grava quando for pra valer 

18 de Novembro de 2011 às 19:55 

EAF3 

na nossa turma cada um tem um ritmo ai tem que fazer uma 

parodia, a gente fez um funk sobre a história do funk hahahahaha 

18 de Novembro de 2011 às 19:56 · 

EAF2 
hauahuahuahua, ah simmmmm, grava e coloca no youtubeeee 

18 de Novembro de 2011 às 19:56 

EAF3 Aqui não tem traficante, aqui não tem bandido, aqui não tem 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002356456610
http://www.facebook.com/JeanSilotti
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159203157501565&id=100002356456610&comment_id=621637
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159203157501565&id=100002356456610&comment_id=621642
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159203157501565&id=100002356456610&comment_id=621715
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vagabundo, aqui so tem amigo. Por muitos criticados, mas isso é 

normal. Por outros adorados, movimento cultural! VIVA O 

FUNK! 

18 de Novembro de 2011 às 19:58 

EAF3 

ja demos uma gravada e eu coloquei no face, mas as pessoas 

perderam a linha :/ 

18 de Novembro de 2011 às 19:58 · 

EAF2 
ahhhh simmmm HAUHUAHUAHUAHUAHUAHU 

18 de Novembro de 2011 às 19:59 · 

EAM4 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkk 

18 de Novembro de 2011 às 23:45 · 

 

            Nesse recorte da conversa 5, observamos que as trocas de turnos estão 

organizadas desta forma: 

 

EAF2 → EPF 

EAF3 → EPF 

EAF2 → EAF3        As trocas turnos são direcionados para enunciadores específicos. 

EPF → EAF3 

EAF3 → EAF2 

 

EAF2 ↔ EAF3 

EAF3 ↔ EAF2     Há mais trocas de turnos entre os enunciadores EAF2 e EAF3. 

EAF3 ↔ EAF2 

 

EAM4 → EPF = Participa uma única vez da conversação. 

 

            A ação coordenada ocorre em todas as conversações analisadas no corpus de 

pesquisa. Entendemos que a progressão do assunto que está sendo desenvolvido na 

conversa, coordena as ações dos falantes. Na conversa 5, os enunciadores falam sobre a 

gravação de músicas em ritmos diferentes, os comentários postados por eles, interferem 

na progressão da conversa. J.L.Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005,p. 202) postula que  

O acabamento do enunciado é, segundo Bakhtin, a alternância dos 

sujeitos falantes vista do seu interior e ocorre porque o locutor 

disse/escreveu tudo o que queria ou podia dizer no momento, em 

determinadas condições. Esse acabamento é expresso, no enunciado, 
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pela possibilidade de responder, ou seja, de compreender de modo 

responsivo (apreender o tema e a significação e a eles replicar).  

 

            O acabamento do enunciado está relacionado com as ações coordenadas entre os 

interctantes na conversação.  

 

d) Execução numa identidade temporal, exemplo: 

 

Conversa 11 

 

EPM 
PASSEEEEEEEI ! *-* 9º tamo junto lek ! 

19 de Janeiro às 11:03. 

EAM2 
Boa menó . 

19 de Janeiro às 11:04 · 

EAF3 

Parabéns garoto!Sorte e sucesso.Dê parabéns tb pros 

seus pais.Bjs pra todos. 

19 de Janeiro às 11:08 

EAM4 
É nós que voa bruxão 

19 de Janeiro às 11:09  

 

           Todas as conversas do corpus apresentaram a indicação temporal. Algumas 

conversas se desenvolveram assincronamente, outras sincronicamente. Uma das 

características do Facebook que o diferencia de outros sites sociais como, por exemplo, 

o Orkut, é que as postagens também se realizam assincronicamente. 

 

e) Envolvimento numa interação centrada  

 

            A interação centrada é definida como o tópico da conversação, sobre o que se 

fala, o tema da conversa, “o querer dizer do locutor”. Todo o desenvolvimento de um 

diálogo tem como base um assunto específico, podendo ou não surgir outros subtópicos 

ou subtemas na conversação. As conversas em que foi desenvolvida a interação 

centrada são: 1, 3, 4, 7, 10, 11 e 14. Observem alguns desses casos. 

 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=320160134694812&id=100001024842749
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        1) Conversa 3 - Não há subtópicos nesta conversação, todas as postagens são sobre 

o tópico “foto”.   

 

       2) Conversa 10 – Em todas as tomadas de turno o tópico foi a felicitação pelo fim 

do ano.  

 

 

 

      3) Conversa 14 – O tópico da conversação é o local e o dia para realização do 

trabalho. É um diálogo curto e objetivo, sem subtópicos.  

 

Foto do 
EPM 
EAF2 

Foto do 
EPM 

EAM3 

Foto do 
EPM 
EAF3 

Foto do EPM 
EAF4 

Foto do 
EPM  EPM  

Felicitação de 
fim de ano 

Felicitação de 
fim de ano 

Felicitação 
de fim de 

ano 

Felicitação 
de fim de 

ano 

Felicitação de 
fim de ano 
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            Na mudança de turno, é indispensável que o interactante leia, compreenda o 

enunciado produzido pelo interactante anterior, mantendo o processamento textual por 

meio de estratégias de ordem sociocognitiva, que vão garantir a coerência textual, ou 

seja, a produção de sentidos. Na acepção de Koch (2002: p. 50)  

 

O processamento cognitivo de um texto consiste de diferentes 

estratégias processuais, entendo-se estratégia como uma instrução 

global para cada escolha a ser feita no curso da ação. Tais estratégias 

consistem em hipóteses operacionais eficazes sobre a estrutura o 

significado de um fragmento de texto ou de um texto inteiro.  

  

            As estratégias de ordem cognitiva permanecem nas conversas em que foi 

verificada a mudança de tópico, concluiu-se que o tema inicial da conversação não foi 

retomado, foi interrompido, caracterizando, segundo Marcuschi (2007: p.81), uma 

terminação do tópico inicial. Isso ocorreu nas conversas foram 2, 5, 6, 8, 9, 12 e 13. 

Observa-se que das quatorze conversas analisadas sete conversas apresentaram 

mudanças de tópicos. As outras sete mantiveram os tópicos do texto, configurando um 

resultado bem equilibrado. Podemos perceber que a progressão tópica ocorre não apenas 

por meio das características textuais, mas também por meio das características dos 

usuários da língua, que no processo de interação acionam seus conhecimentos de 

mundo, suas crenças e seus objetivos, disponibilizados pelo texto e contexto. 

            Essas características observadas e descritas dos textos respondem ao primeiro 

questionamento. Os recursos fonológicos e morfológicos, que constituem a estrutura 

linguística, são formados na troca de turnos dos enunciadores e na progressão tópica da 

conversação. Não há como prescindir a troca de turnos e o tópico da conversação na 

O local e o 
dia de 

realização 
do traba de 

música 

O local e o 
dia do 

trabalho 
de música 

O local e o 
dia do 

trablho de 
música 

O local e o 
dia do 

trabalho 
de música 

O local e o dia 
de realização 
do trabalho de 

música 
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formação e “criação” dos recursos linguísticos. Em cada troca de turnos vai se 

construindo o texto da conversação sobre um assunto específico. Isso ratifica o que foi 

postulado por Bakhtin (2010: p.262) sobre os três elementos fundamentais ligados ao 

enunciado, o conteúdo temático, o estilo e a estrutura linguística.  

            Compreendendo como os recursos são formados nas conversas do site do 

Facebook, foi possível responder ao segundo questionamento: “Quais recursos 

fonológicos e morfológicos são mais recorrentes nas conversas do Facebook?”. Uma 

visão global permite afirmar que as características mais correntes explicam a razão de 

definir a escrita da Internet como “fragmentada”. A partir da descrição, determinamos 

os elementos linguísticos de nível morfológico e fonológico com maior incidência nas 

conversações.   

 

4.3 – Elementos linguísticos de nível fonológico e morfológico 

 

A) Recursos linguísticos morfológicos: 

 

a) Vocábulos abreviados; 

b) Gírias e expressões coloquiais (expressões populares, expressões regionais, 

xingamentos); 

c) Estrangeirismos; 

d) Neologismos. 

 

            Também foram descritos aspectos de nível ortográfico como: enunciados e 

nomes próprios com letras minúsculas; supressão de acento ortográfico, do til e da 

pontuação formal (vírgulas e pontos finais). Tais aspectos são considerados desvios 

significativos da norma culta. 

 

B) Recursos linguísticos fonológicos (Marcadores conversacionais): 

 

a) Recursos verbais não lexicalizados; 

b) Recursos não Verbais ou paralinguísticos; 

c) Recursos supra-segmentais. 
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            Os dois itens do recurso morfológico (Abreviação vocabular, Gírias e 

Expressões coloquiais) configuram a linguagem e o estilo informal do gênero 

conversação. A definição de linguagem “fragmentada” se justifica pelo uso do processo 

morfológico de braquissemia, processo que pode ser descrito também pelos designativo 

abreviação vocabular. Segundo Monteiro (2002: p.192) a “braquissemia é o emprego 

de parte de um vocábulo pelo vocábulo inteiro.” Esse processo de formação de palavras 

reflete o princípio da economia da linguagem. É importante observar que a economia 

linguística não surgiu com a Internet, mas sem dúvidas encontrou nos gêneros digitais, 

como o que por nós foi analisado, o campo e o repertório muito favoráveis para sua 

disseminação.  

            A subtração dos morfes
12

 pode acontecer no final do vocábulo (apócope), no 

início do vocábulo (aférese) e, segundo os linguistas mais raramente, no meio do 

vocábulo (síncope). Abaixo seguem alguns casos de braquissemia presentes na 

pesquisa: 

 

Braquissemia 

Conversa 1: p. (para), ta (está), mo (amor). 

Conversa 2: fut.(futebol), qr.(quero), pq 

(porque), n (não), q (que). 

Conversa 4: MT (muito), to (estou), inton 

(então), vc (você) e pq (porque). 

Conversa 5: pra (para), mt (muito), tb 

(também), vcs (vocês). 

Conversa 7: ta (está), tava (estava), vc (você), 

to (estou), kra (cara), hj (hoje) e todo (tudo). 

Conversa 11: tamo (estamos), lek (moleque), 

menó (menor), bjs (beijos). 

Conversa 12: niver (aniversário), mt (muito), 

vc (você), bj (beijo), japa (japonês), dps 

(depois, GNT (gente). 

Conversa 14: trab (trabalho), prox (próximo), 

ta (está). 

 

            Analisando a frequência dos vocábulos abreviados nas quatorze conversas, 

concluímos que o processo formação acontece em treze dos textos presentes no corpus 

da pesquisa. Esse dado é essencial para deduzirmos que a base de produção da variante 

linguística internetês é o processo de formação de palavras braquissemia. Por essa razão 

                                                           
12

  Segundo Monteiro (2002: p. 192/3) morfes são unidades mínimas não significativas, também 

denominadas morfemas. 
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o internetês é constantemente comparado com a linguagem oral, pois, de acordo com 

Monteiro (2002: p.193), “A linguagem oral, por ser mais espontânea e menos cuidada 

que a escrita, possibilita que inúmeras palavras sejam reduzidas.” Porém, na verdade, as 

razões para a produtividade desse processo linguístico são: a rapidez da informação, a 

economia linguística e o gênero discursivo.  

            As gírias e as expressões coloquiais também fazem parte dos recursos 

morfológicos, relacionadas com a variação informal da língua, a partir de uma 

perspectiva estilística, que avalia o nível expressivo da língua. A partir das gírias e 

expressões coloquiais identifica-se um grupo, uma classe social ou ainda um campo 

profissional. Em todos os textos analisados, esses dois aspectos definem o grupo que é 

formado por adolescentes, do sexo feminino e masculino. Jovens que possuem uma 

forma bem peculiar de tratamento e também de comportamento.  

            Percebemos que as gírias têm o estilo da linguagem de grupos ditos “marginais” 

ou de “malandros”, como os funkeiros e adeptos do estilo Hip Hop
13

. Observamos que 

esse estilo não está restrito aos jovens do sexo masculino, as jovens adolescentes 

também compartilharam gírias desses grupos nas conversas os estilos musicais. 

Destacamos as seguintes gírias: 

 

Gírias 

Conversa 2 : Perdeu, Lixo, Fraco, Valeu e Po. 

Conversa 3: Cara, gente. 

Conversa 4: Fala sério, preparadas. 

Conversa 5: Perderam a linha. 

Conversa 7: O bagulho, se ferrou. 

Conversa 9: Babaca, Bossal. 

Conversa 11: “tamo junto lek”, “menó”, “É nós que voa bruxão”. 

Conversa 12: “Bão demais”, “muie” → Regionalismo / “Curte aí”. 

Conversa 13: “Vai nessa”. 

 

            Identificamos estrangeirismos em apenas quatro conversas. Os estrangeirismos 

fazem parte dos recursos morfológicos e como as gírias são classificados como palavras 

evocativas. A definição evocativa, segundo Martins (2002, p.88) se deve à tonalidade 

afetiva relacionada com a variedade linguística. Observe: 

 

                                                           
13

 Consultar sobre em http://www.overmundo.com.br/overblog/historia-da-cultura-hip-hop.  

http://www.overmundo.com.br/overblog/historia-da-cultura-hip-hop
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Estrangeirismos 

Conversa 5: Gif (Programa de visualização de imagem) e Tumblr 

(Plataforma de bolg que permite visualização de imagens. 

Conversa 6: Play Back e True Bilieber. 

Conversa 8: Baby. 

Conversa 12: Hot Dog e Hamburger. 

 

            Outro aspecto relacionado com o processo de formação de palavras é o 

neologismo, que significa criação de novas palavras (MONTEIRO, 2002:p.162). Foram 

registrados pouquíssimos neologismos. Observe: 

 

Neologismos 

Conversa 6: “Bilieber” – Seguidoras do Justin Bieber. 

Conversa 7: “Bagulho” – Incorpora novos significados. Na conversa é uma 

referência a um ferimento. 

 

            Nas conversas, verificamos que o desvio relacionado com a ortografia é o uso de 

letras minúsculas em nomes próprios e no início de períodos e que isso aconteceu 

especificamente em quatro conversas. Em apenas dois textos foi verificada a falta da 

vírgula e do ponto final.  

              

Gráfico 1 – Recursos Morfológicos 

 

 

Recursos Morfológicos 

Vocábulos abreviados

Gírias

Supressão da Acentuação

Estrangeirismo

Enunciados e nomes próprios
minúsculos

Supressão do ponto final e
vírgula

Neologismo
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             O Gráfico 1 demonstra que na descrição dos recursos morfológicos do gênero 

conversação, da página do Facebook, o aspecto de maior frequência foi o processo de 

abreviação de vocábulos; seguido pelo uso de gírias e expressões coloquiais. Esses 

recursos morfológicos foram os mais utilizados pelos navegadores, atendendo às 

especificidades da comunicação, já apontadas na Introdução. Complementando o 

demonstrativo do Gráfico 1, visualizemos o Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Recursos Morfológicos 

 

 

 

             O gráfico 1 deixou bem evidente que a abreviação de vocábulos seguida das 

gírias são os aspectos mais usados pelos navegadores na comunicação eletrônica. No 

Gráfico 2, gostaríamos de chamar a atenção da incidência dos recursos morfológicos 

nas conversas. Temos a linha vermelha representando à frequência dos aspectos 

linguísticos, a linha azul representa os elementos morfológicos analisados e as 

conversas são indicadas pelas linhas paralelas que constituem o gráfico. O que se 

procura demonstrar é que os recursos morfológicos são usados concomitantemente. A 

maior frequência de um recurso morfológico não implica a inexistência de outros 

recursos morfológicos nas conversas. No gráfico, a união ou a ligação dos pontos azuis 

apresentam que todos os recursos morfológicos estão presentes nas conversações, 

entretanto, a abreviação, seguida das gírias, é a que se destaca nos textos.   
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            Em relação aos recursos de nível fonológicos, descrevemos os marcadores 

conversacionais mais utilizados pelos navegadores. Os marcadores conversacionais na 

conversação possuem a função de sinalizarem a mudança de turnos dos enunciadores. 

Como já mencionado, são classificados como recursos verbais não lexicalizados, 

recursos não-verbais ou paralinguísticos e os recursos supra-segmentais. 

            Os recursos verbais não lexicalizados mais utilizados pelos jovens navegadores 

foram as interjeições e onomatopeias. As interjeições são definidas por Bechara (2001: 

p.330) como expressões que representam “os nossos estados emotivos”. Ainda segundo 

o autor, elas são consideradas orações e algumas vezes estabelecem relações com outras 

unidades formando unidades mais complexas. Nos textos analisados, constatamos que 

as interjeições são comumente utilizadas pelos jovens para expressarem alegrias, 

exclamações, admiração e muitas das vezes zombaria e brincadeiras. Já as 

onomatopeias têm um valor imitativo, buscam reproduzir sons e sempre são associadas 

à expressividade dos fonemas. É interessante mencionar aqui a postulação de Martins 

(2000: p.47/8) sobre as onomatopeias:  

Pode-se dizer que as onomatopeias (grande parte delas pelo menos) 

têm o seu tanto de convencional e são apreendidas como outro 

elementos da língua e não recriadas espontaneamente por cada falante. 

 

            Dessa forma, o uso e a presença das onomatopeias, observado com grande 

frequência, nos textos da conversação indicam a necessidade de se dominar esse 

elemento da língua no processo de troca de turnos da conversação on-line. A 

onomatopeia e também as interjeições não possuem somente o valor expressivo, mas 

possibilitam a produção de sentidos do que estava sendo conversado no processo de 

interação verbal no Facebook. Das quatorze conversas pesquisadas, onze eram providas 

de interjeições ou onomatopeias. Nos textos, percebemos onomatopeias bem específicas 

do contexto das redes sociais, que se repetem muitas vezes.Vejamos alguns exemplos: 

 

a) HAUHUAUHAU (provocação); 

b) KKKKKKKKKK (risada); 

c) DASIHDIASHDSOAIPHD (zoação); 

d) SHUAUHSUHA (brincadeira).      
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            As interjeições e onomatopeias muitas vezes são produzidas com letras 

maiúsculas, para conotar uma entonação de volume mais alto, como um “grito”. 

            O segundo marcador conversacional que se destacou nos textos analisados 

foram os não verbais ou paralinguísticos. Os navegadores nas conversações criam 

signos linguísticos a partir da subversão da pontuação formal e de outros sinais 

diacríticos com objetivo de expressar ações concretas como a fisionômica, que não são 

possíveis de expor na prática escrita. Os jovens usuários fazem associações de pontos, 

vírgulas, parênteses, travessões entre outros elementos para formarem “carinhas
14

” 

alegres, tristes, com raiva, com dúvida, surpresa etc.. Os emoticons são elementos de 

grande riqueza semântica que se tornam uma característica bem específica da variante 

internetês e do gênero conversação on-line, surgindo na troca de turnos dos 

interactantes.  

           Como bem pontua Marcuschi (2007, p.63), na interação face a face os 

interactantes recorrem ao olhar, à gesticulação, aos trejeitos com a cabeça ou rosto ou as 

mãos, o que se caracteriza como uso de recursos paralinguísticos. Todas essas ações são 

importantíssimas na interação face a face, uma vez que organizam o próprio ato de 

oralidade. Na interação on-line, os emoticons concretizam as ações fisionômicas e 

gestuais.  

            É necessário frisar que os paralinguísticos das redes sociais ou da internet 

costumam ser dominados por usuários pertencentes à adolescência. Observa-se também 

que os paralinguísticos estavam presentes em treze das quatorze conversas analisadas. 

Sendo assim, conclui-se que esses elementos não são de uso obrigatório, mas garantem 

na troca de turnos, por meio da escrita, expressar gestos e feições comuns na 

comunicação face a face. A incidência de elementos não verbais está associada também 

ao repertório dos textos, podendo haver um número expressivo ou não, como podemos 

comprovar, por exemplo, na conversa 6. Esse texto tinha como tópico da conversação 

“O Dia do Show do Justin Bieber”, assunto abordado quase que totalmente por 

enunciadores do gênero feminino e apresentou um uso intenso de emoticons. 

            Altamente relevante foi o uso de recursos supra-segmentais nos enunciados 

investigados. Apareceram em todas as conversas. Os supra-segmentais (MARTINS, 

2000:p.57) também são reconhecidos como prosodemas: o acento, a duração, a altura, a 

                                                           
14

 Em anexo,  há uma listagem dos emoticons descritos das conversações com seus respectivos 

significados. 
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entoação. Concluímos que o uso expressivo da pontuação na conversação do site social 

possui duas funções: a primeira indicar a tomada de turno e a segunda indicar a pausa e 

o tom de voz. Na indicação da pausa, as reticências foram usadas repetida vezes e com 

criatividade como pode ser observado na conversa 3. Os enunciadores associaram as 

reticências a índices matemáticos como quadrado (...²) e cubo (...³). Além das 

reticências destacam-se as exclamações, acompanhando as onomatopeias ou as 

interjeições ou, ainda, marcando as frases exclamativas. Normalmente, usadas de forma 

reiterada (!!!) ou também combinadas com outros sinais de pontuação (?!; !!!???). 

            Além da pontuação, destaca-se a repetição de grafemas, ou consoantes ou 

vogais. Muito utilizados nas trocas de turnos, como função especificamente expressiva, 

como podemos observar nos exemplos a seguir; 

 

Suprassegmentais 

Conversa 4 – CRUZEEEES! 

Conversa 5 – Simmm, fizeramm, youtubeee 

Conversa 6 – SIIIIIIIM, saaaaaaaaaaudades, muuuuuito, muitoooos, dáaaaa. 

Conversa 8 – FATOO!!, fatídicooooo!, VAMOOOOS! 

Conversa 9 – Que absurdooooooo! 

Conversa 10 – amigaaa, adoooro, saudadeeees, veeem, gentemmm, felizzz 

Conversa 11 – PASEEEEEI!  

Conversa 12 -  querooooo 

Conversa 13 - muuuito 

 

            O uso reiterado de grafemas e da pontuação pode ser relacionado com o perfil 

“exagerado” dos adolescentes, que, no processo de interação verbal, seja face a face ou 

virtual, buscam exacerbar as suas emoções, o que, embora não seja exclusivo dos jovens 

adolescentes, é, sem dúvida, comum nessa fase.   

            Distribuindo os dados dos recursos fonológicos em gráfico, chegamos ao 

seguinte demonstrativo: 
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Gráfico 3 – Recursos fonológicos 

 

 

  

             Com o Gráfico 3, buscamos detalhar a incidência dos três tipos de marcadores 

conversacionais nas quatorze conversas on-line pesquisadas. As linhas numeradas 

representam o número de conversas do corpus. A vermelha representa a frequência dos 

marcadores em porcentagem, a azul indica os marcadores conversacionais. Observe que 

os recursos suprassegmentais estão nitidamente marcados nos quatorze textos, os 

paralinguísticos são pontuados em treze conversas e os recursos verbais não 

lexicalizados aparecem em onze. O gráfico também demonstra que há uma relação entre 

os recursos fonológicos nos textos e que eles aparecem simultaneamente nos enunciados 

nas trocas de turnos.  

            Considerando os três gráficos apresentados, principalmente os gráficos 2 e 3, 

concluímos que os recursos fonológicos, juntamente com os morfológicos definem o 

internetês como uma escrita informal, expressiva, interativa e direta (sem delongas), 

associada as ferramentas digitais como os blogs interativos, e-mails e feed de notícias 

do Facebook. O internetês representa a auto-comunicação em massa, produto da Web 

2.0 e Web 3.0 (CASTELLS, 1999, p.12). 

            A partir das deduções dos primeiros questionamentos, buscamos concluir “Quais 

recursos fonológicos e morfológicos do internetês precisam ser dominados pelos 

adolescentes, para que eles sejam inseridos na rede social Facebook?”. Antes das 

análises e coletas de dados da pesquisa, acreditávamos que havia recursos morfológicos 
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e fonológicos específicos que deveriam ser dominados para a inserção e interação do 

indivíduo na rede social. A coleta dos dados nos respondeu que, o que já afirmamos e 

vamos reafirmar sempre, que a estrutura linguística está afinada com o tema e o estilo e 

vão constituir o todo do enunciado. As escolhas verbais feitas pelo enunciador 

correspondem à atividade comunicativa em que este está inserido. O que é necessário 

para o indivíduo é dominar o gênero discursivo pertencente a uma atividade 

comunicativa específica, de acordo com o que Bakhtin (2010, p.285) postulou  

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 

empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a 

nossa individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos 

de modo mais flexível e sutil a situação singular da comunicação; em 

suma, realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto de 

discurso.          

           

            Desse modo, as abreviaturas, as gírias, as expressões coloquiais, a pontuação, os 

emoticons entre outros recursos, são assimilados no processo discursivo, assim como as 

formas da língua nacional com seu vocabulário e estrutura gramatical. Isso se repetirá 

em qualquer uso da língua. Podemos, então, concluir que o internetês não surgiu para 

“destruir” ou “ocupar o lugar” da língua culta e formal. O internetês faz parte de um 

projeto discursivo, que será utilizado pelos enunciadores nas atividades comunicativas 

determinadas. Esta não é uma prática que obrigatoriamente deve ser dominada por todos 

os usuários da língua, incluindo nestes as gerações pós-internet, pois, como bem 

pontuado por Bakhtin (2010, p.284) há pessoas que habilmente usam a língua em 

diferentes esferas da comunicação cultural, porém, apresentam dificuldades em alguns 

campos da comunicação, perceptível nos dias atuais com o desenvolvimento da 

tecnologia e o surgimento dos gêneros discursivos da esfera digital.  

             É oportuno dizer que estes recursos linguísticos é um dos aspectos que organiza 

a comunicação eletrônica. A comunicação escrita se associou, a partir da internet, com o 

sistema audiovisual de símbolos e percepções, que segundo Castells (1999, p.414)  

ou, em outras palavras, a formação de um hipertexto e uma 

metalinguagem que, pela primeira vez na história, integra no mesmo 

sistema as modalidades escrita, oral e audiovisual da comunicação 

humana.  

              

            Ainda de acordo com Castells (1999, p.414), a relação do texto fragmentado com 

as imagens e sons, em um mesmo sistema de mídia ou de telecomunicações, com a 

possibilidade de escolha do tempo (real ou atrasado), muda totalmente o caráter da 
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comunicação, interferindo na imaginação das pessoas, nas organizações políticas e nos 

ambientes de trabalho das empresas. Em outras palavras, interferindo na nossa cultura.  

            Neste sentido, chegamos à conclusão para o nosso último questionamento 

“Como discutir os recursos fonológicos e morfológicos do internetês construtivamente 

no ensino e aprendizagem de língua portuguesa?” 

            A pesquisa teve como propósito discorrer sobre os recursos linguísticos 

presentes na escrita das redes sociais de relacionamento, que a partir do senso comum é 

considerada a “perversão” da escrita formal. Já para os especialistas da área da educação 

(que consideram a língua escrita no cotidiano uma prática social) a escrita das redes 

sociais pode ser definida como um novo letramento, o digital, de acordo com a rapidez 

da produção, reprodução e divulgação da informação. Os linguistas descrevem essa 

variante da língua, na internet, como internetês, que mescla características da oralidade 

com a prática escrita. Todavia, a partir das análises e descrições feitas das conversações, 

conclui-se que qualquer afirmação deve considerar sempre o gênero discursivo. Fazer 

definições da estrutura linguística desvinculada de outras propriedades do gênero 

discursivo implica distanciar a linguagem de seu valor dialógico.   

            A análise do corpus comprovou que os recursos de nível morfológico e 

fonológico são produzidos e criados nas trocas de turnos dos enunciadores na 

conversação on-line; que a conversação on-line é uma interação verbal organizada e 

estruturada por regras e características semelhantes à interação face a face; que a 

variante internetês é constituída por aspectos morfológicos e fonológicos específicos, 

justificando o conceito de escrita fragmentada e que ao analisar os “desvios” ou usos 

variados da língua deve-se considerar o discurso, atividade social e viva concretizada 

em enunciados. Com esses dados, entendemos que o “caminho” para discussão da 

linguagem nas redes de relacionamento é simples, já é reconhecido pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e Médio, por planejamentos escolares e 

presentes nos materiais didáticos: o ensino e aprendizagem de língua portuguesa por 

meio dos gêneros discursivos.  

            A escrita digitada no Facebook, Orkut ou Twitter é a língua se realizando na 

interação dos sujeitos em uma situação de comunicação, que é a interação on-line. A 

escrita da internet foi produzida, criada e recriada por quem a usa, os sujeitos sociais. 

Crianças, adolescentes, adultos, homens, mulheres, meninas, meninos, isso pouco 

importa. O importante é compreendermos que estes são sujeitos ativos e participantes, 
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engajados numa comunicação sem fio com propósitos pessoais, profissionais ou sociais. 

Esse aspecto deve ser observado sempre nas aulas de língua portuguesa, com a 

orientação de que a língua se relaciona com o contexto em que estamos inseridos e que 

nos tornamos atores/construtores do nosso discurso. Isso implica em uma condução 

mais específica da concepção de língua que se leva em consideração nas atividades de 

língua materna.  Infelizmente, percebemos e sentimos que a língua portuguesa ainda é 

ensinada como mero “instrumento de comunicação”, cabendo aos alunos o 

conhecimento do código, algo bem distante da sua prática social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            Apesar de parecer repetitivo citar tantas vezes os gêneros discursivos, isso se 

justifica porque o que se vivencia nas salas de aula é um trabalho muito “tímido” com 

os gêneros, que se choca com muitas circunstâncias, que não nos cabe discutir aqui. 

Trabalhar com os gêneros discursivos evitaria o ensino da língua na base do que é certo 

e errado, transformando a língua em uma série de mitos como “Português é difícil”, “As 

pessoas não escolarizadas falam tudo errado”, “O certo é falar assim porque se escreve 

assim” e “É preciso saber gramática para falar e escrever bem”; todos esses mitos foram 

amplamente discutidos por Marcos Bagno, em sua publicação “Preconceito 

Linguístico”. Então, proponho outro mito “O uso do internetês vai pôr em risco a 

variante padrão da língua”.  

             Assim, estaremos desenvolvendo competências específicas avaliadas pelo 

ENEM, presentes na Matriz de Referência de Línguagens, Códigos e suas Tecnologias 

(BRASIL, 2009), que são a aplicação das tecnologias da comunicação e da informação 

em distintos contextos e a compreensão dos princípios, da natureza, da função e do 

impacto das tecnologias da comunicação e informação na vida pessoal e social. Essas 

competências possuem como habilidades específicas. Citamos algumas: (a) Identificar 

as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização 

dos sistemas de comunicação; (b) Relacionar informações geradas nos sistemas de 

comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas; (c) 

Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos 

sistemas de comunicação e informação; (d) Reconhecer a função e o impacto social das 

diferentes tecnologias da comunicação e informação; e (d) Relacionar as tecnologias de 

comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que 

elas produzem.  
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            O fato é que para se favorecer um trabalho construtivo com a língua portuguesa 

(reconhecendo as suas variantes linguísticas) e também uma inclusão digital produtiva, 

precisamos promover, concomitantemente, a inclusão cultural e social dos discentes, 

propiciando o acesso às bibliotecas, aos jornais diários e revistas semanais ou 

quinzenais, aos periódicos de outros estados, às sinopses de filmes, aos textos teatrais e 

aos gêneros digitais, que circulam constantemente em seus cotidianos como o gênero 

conversação da página de perfil do Facebook, que foi o nosso instrumento de 

compreensão de uma escrita que permanece sendo considerada como algo absurdo e 

distante da realidade. É por esse “caminho” que a escola conseguirá desenvolver a 

almejada autoria nas produções textuais, exigidas no decorrer do ensino fundamental e 

médio.  

            Contudo, o que foi aqui exposto não esgota a necessidade de continuarmos 

discutindo a questão do ensino e aprendizagem de língua portuguesa associadas às 

mudanças decorridas na linguagem com a transformação da comunicação na sociedade 

e da sociedade em rede.  
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Anexo I - Glossário 

 

Chat – Bate-papos virtuais em tempo real (on-line) que provêm de um programa ou 

sistema chamado IRC (Internet Relay Chat). 

Ciberespaço - Espaço das comunicações por redes de computação.  

Facebook – Rede social, site de relacionamento lançada em 4 de fevereiro de 2004. 

Feed – Alimentação, nutrição. 

Globalização – Espécie de mercado financeiro mundial criado a partir da união dos 

mercados de diferentes países e da quebra das fronteiras entre esses mercados. 

Hipertexto – Apresentação de informações escritas, organizada de tal maneira que o 

leitor tem liberdade de escolher vários caminhos, a partir de sequências associativas 

possíveis entre blocos vinculados por remissões, sem estar preso a um encadeamento 

linear único, forma de apresentação de informações em um monitor de vídeo, na qual 

algum elemento (palavra, expressão ou imagem) é destacado e, quando acionado (ger. 

mediante um clique de um mouse), provoca a exibição de um novo hipertexto com 

informações relativas ao referido elemento; hipermídia.  

Interface – Elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre dois sistemas 

ou partes de um sistema que não poderiam ser conectados diretamente, área em que 

coisas diversas (dois departamentos, duas ciências etc.) interagem, fronteira 

compartilhada por dois dispositivos, sistemas ou programas que trocam dados ou sinais 

4 meio pelo qual o usuário interage com um programa ou sistema operacional (p.ex. 

DOS e Windows).  

Internet – Rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados e 

mensagens utilizando um protocolo comum, unindo usuários particulares, entidades de 

pesquisa, órgãos culturais, institutos militares, bibliotecas e empresas de toda 

envergadura.   

Link –– Elemento de hipermídia formado por um trecho de texto em destaque  ou por 

um elemento gráfico que, ao ser acionado (ger. mediante um clique de um mouse), 

provoca a exibição de novo hiperdocumento.  

Orkut – Rede social filiada ao Google, criada em janeiro de 2004 por um turco alemão. 

On-line – Conectado direta ou remotamente a um computador e pronto para uso (diz-se 

de sistema, equipamento, ou disponível), disponível para acesso imediato por um 

computador. 

  Scraps – Recados postados nas redes sociais de relacionamentos. 



126 

 

Twitter – Rede social criado para microblogging que permite aos usuários atualizarem 

informações pessoais e de outros contatos. 

Web – Nome pelo qual a rede mundial de computadores internet se tornou conhecida a 

partir de 1991, quando se popularizou devido a criação de uma interface gráfica que 

facilitou o acesso e estendeu seu alcance ao público em geral.  
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Anexo II – Lista dos Emoticons 

 

“S2” → Coração 

:/  → Carinha feliz 

:) → Carinha feliz 

-n → Advérbio de negação 

¬¬ → “ai que saco” (Expressa 

insatisfação) 

.-. → Expressa confusão mental 

:( → Expressa dúvida 

***** → Indica erro na escrita  

): → Carinha triste 

(„:  →  Carinha triste 

(y) → Expressa sinal de positivo 

*-* → Carinha com os olhos brilhando 

((:  → Carinha muito feliz 

:d → Carinha com a língua para cima 

 : ((→ Carinha muito triste 

D: → Expressa desespero 

:P → Carinha com a língua para baixo 

¬¬‟ → Indica muita indignação 

<3 → Um coração  

*.....* → Olhinhos brilhando de 

felicidade 

;* → Lágrimas de felicidade 

;d → Carinha piscando o olho e 

mostrando a língua 

=/ → Indica estar pensando 

\õ/  \o/  → Bonequinhos com os braços 

levantados comemorando 
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