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Resumo 

 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, dos grandes computadores aos aparelhos 

móveis, surgiram diferentes formas de comunicação e interação e, principalmente, 

mudanças na gestão do tempo destinado para as várias tarefas cotidianas. Os reflexos 

desse cenário podem ser percebidos também na escola. Nessa perspectiva, nosso 

objetivo é analisar como a escrita, desenvolvida/ disseminada por meio do aplicativo 

WhatsApp acessível em celulares, interfere ou não na percepção de jovens adolescentes 

em relação à escrita na escola. Como metodologia foi realizada uma pesquisa de campo 

com alunos do 7º ano do ensino fundamental. Observamos que o uso do “internetês” é 

frequente, a fim de aproximar o tempo da escrita com o tempo da oralidade. 

 

 

Palavras-chave: tempo da escrita/oralidade; whatsapp; internetês, escola 

 

Introdução 

 

No capítulo “Pela toca do Coelho”, em Aventuras de Alice no País das 

Maravilhas, de Lewis Carrol, o Coelho Branco surpreende Alice ao retirar o relógio do 

bolso do colete:  

                           (...) de repente um Coelho Branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por 

ela.Não havia nada de tão extraordinário nisso: nem Alice achou assim tão 

esquisito ouvir o Coelho dizer consigo mesmo: ‘Ai,ai,ai! Vou chegar 

atrasado demais’ (quando pensou sobre isso mais tarde, ocorreu-lhe que 

deveria ter ficado espantada, mas na hora tudo pareceu muito natural); mas 

quando viu o Coelho tirar um relógio do bolso do colete e olhar as horas, e 

depois sair em disparada, Alice se levantou num pulo, porque constatou 

subitamente que nunca tinha visto antes um coelho com bolso de colete, nem 

com relógio para tirar de lá, e, ardendo de curiosidade, correu pela campina 

atrás dele, ainda a tempo de vê-lo se meter a toda pressa numa grande toca 

de coelho debaixo da cerca (2012, s/p). 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2
 Doutora em Ciências da Comunicação (ECA/USP), mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada 

(FFLCH/USP), especialista em Educação em Ambientes Virtuais (UNICSUL/SP) docente na Fatec São Paulo do 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (FATECSP/CEETEPS), organizadora da série Comunicação 

e Educação (Editus), autora do livro Literatura, Televisão, Escola. Estratégias para leitura de adaptações (Cortez). 
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Nada de extraordinário o Coelho Branco estar atrasado, o que surpreende é 

acompanhar Alice correr atrás do Coelho, que por sua vez corre atrás do tempo, pois 

essa é a sensação que temos hoje. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, dos 

grandes computadores aos aparelhos móveis, surgiram diferentes formas de 

comunicação e interação e, principalmente, mudanças na gestão do tempo destinado 

para as várias tarefas cotidianas. O tempo já não é percebido apenas pelo desenrolar 

cronológico da vida, como uma linha linear do passado, presente e futuro. Mensuramos 

o tempo na relação entre o relógio e as atividades que realizamos e percebemos que 

falta tempo para cumprir todas as tarefas do trabalho e da vida pessoal. O que move esse 

tempo, fora naturalmente do sentido cronológico da vida, são as atividades cotidianas da 

casa, da escola, do trabalho, do lazer. Aparelhos domésticos, caixas eletrônicos, 

computadores, etc: o tempo é mediado por esses aparelhos. 

Os reflexos desse cenário podem ser percebidos também na escola. Nessa 

perspectiva, nosso objetivo é analisar como a escrita, desenvolvida/disseminada por 

meio do aplicativo WhatsApp, acessível em celulares, interfere ou não na percepção dos 

jovens adolescentes em relação à escrita na escola. Como metodologia, foi realizada 

uma pesquisa de campo com alunos do 7º ano do ensino fundamental, em uma escola do 

munícipio de São Paulo, localizada na zona oeste da Capital. Observamos que o uso do 

“internetês” é frequente, a fim de aproximar o tempo da escrita com o tempo da 

oralidade. 

 

Temporalidades no cenário contemporâneo 

 

No dicionário de Houaiss
3
, tempo é a “duração relativa das coisas que cria no ser 

humano a ideia de presente, passado e futuro; período contínuo e indefinido no qual os 

eventos se sucedem”, “oportunidade para realização de alguma coisa”, entre outras 

acepções dadas ao vocábulo. Mensurar o tempo significa atribuir a ele uma unidade de 

medida em relação a algo. Medimos a vida pelos anos, meses, dias, horas, e em cada um 

desses segmentos somos capazes de fazer um determinado conjunto de tarefas; 

preenchemos o tempo com movimentos, isto é, ações. Quando não conseguimos 

completar todas as ações que projetamos, ou esperamos (ou que esperam de nós), 

entramos em conflito porque não temos tempo. O fato é que convivemos cada vez mais 

                                                 
3
 Disponível em https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-2/html/index.php#1. 

 

https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-2/html/index.php#1


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

com a urgência do tempo, das horas do dia em relação à multiplicação das tarefas, 

porque – em tese, só em tese – a tecnologia nos permitiu acelerar a execução das 

atividades cotidianas, dando-nos a ilusão de que dominamos o tempo, quando na 

verdade, somos muitas vezes dominados por ele. 

Crary nos explica que vivemos sob a lógica do 24/7, que  

                                anuncia um tempo sem tempo, um tempo sem demarcação material ou 

identificável, sem sequência nem recorrência. Implacavelmente redutor, 

celebra a alucinação da presença, de uma permanência inalterável, composta 

de operações incessantes e automáticas (2014, p 39). 

 

Para ele, a ótica do paradigma neoliberal levou a sociedade a aumentar o tempo 

de produção e de consumo, por isso o sono é um forte antagonista na batalha diária do 

estar sempre em movimento (CRARY apud Boltanski e Chiapello, 2014 p. 25); no 

repouso não se produz nem se consome nada, contrariando o espírito capitalista.  

A metáfora de Alice que corre atrás do Coelho Branco também pode ser aplicada 

ao ritmo com que surgem os novos aparelhos tecnológicos, induzindo-nos a trocar 

constantemente os celulares, por exemplo. As próprias operadoras de telefonia móvel 

criam estratégias de vendas
4
 articuladas, pois quanto mais se consome os serviços das 

operadoras, mais pontos o consumidor “ganha”
5
 para trocar seu aparelho, semi-novo, 

por outro de última geração. Assim, “diante das exigências tecnológicas em 

transformação permanente, jamais chegará um momento em que nós finalmente as 

‘alcançaremos’, seja enquanto sociedade ou enquanto indivíduo.” (CRARY, 2014, p. 

46).  

E como ressalta Crary, “a realidade bastante diversa de nosso tempo se 

caracteriza pela manutenção calculada de um permanente estado de transição” (Idem, 

p.46), que nunca termina, devido à “velocidade com que surgem novos produtos e se 

reconfiguram completamente os sistemas” (Idem, p.46), por isso esse ritmo nos impede 

de absorver todas as mudanças. 

No entanto, a questão não é somente a tecnologia que se consome, mas 

principalmente as mudanças que elas provocam no ritmo da vida cotidiana. Na visão de 

Citelli,  

                                                 
4
 Também atrelam a compra à fidelização, ou seja, pelo menos por um período de um ano a operadora 

terá a certeza de que o consumidor irá utilizar os serviços; se quiser migrar para outra operadora terá que 

pagar uma multa. 
5
 A ideia da gratuidade adquire outra configuração, já que os “pontos acumulados” são indicativos do 

consumo realizado pelo cliente, desse modo o valor do novo aparelho estaria embutido nas tarifas 

cobradas pelos planos. 
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                            o encolhimento do presente, ou ao menos a sensação de que ele ficou demais 

estreito, em certa medida resultante da aceleração tecnológica e da própria 

vida cotidiana, sugere que à fluidez do tempo corresponderia o 

enfraquecimento dos laços sociais e das relações interpessoais” (2016, p.14). 

 

E paradoxalmente no contexto globalizado, o individuo vivencia a solidão física 

e, ao mesmo tempo, experimenta o convívio virtual com uma multidão de internautas 

conectados, mediados pelo computador em programas de chats, blog, facebook, twiter, 

etc e, hoje, de forma mais intensa no aparelho celular, que deixou de ser apenas um 

aparelho telefônico: tira fotos, acessa a internet, grava, etc, enfim tornou-se um 

instrumento multitarefas. 

Com as inovações tecnológicas, sobretudo em relação ao celular, pois seu design 

foi se tornando mais prático e pessoal, abriram-se outras possibilidades de interação. É 

possível estar conectado o tempo todo, conversando com uma infinidade de pessoas, ou 

seja, a relação espaço/tempo adquiriu outra configuração permitindo estar sempre com 

outras pessoas virtualmente, sem a necessidade de um computador. Esse modus 

comunicandi rompe as fronteiras do espaço para a interação com o surgimento das redes 

sociais, isto é, a conexão com mundo, em qualquer lugar e em tempo integral. 

 

Ferramentas de interação: modos de socialização mediados pela linguagem 

 

Redes sociais são como as redes que se entrelaçam como nós. Conforme nos 

explica Recuero, os “atores constituem os nós e os laços sociais, as conexões” (2014, p. 

189). Nesse sentido, a “sociedade em rede” (CASTELLS, 2016) estaria conectada 

criando outros padrões comportamentais de sociabilidade, do indivíduo para o mundo, 

no contexto da globalização.  A formação de comunidades virtuais permitiu a interação 

on-line, cuja localidade perde seus limites territoriais demarcados pelo espaço 

(CASTELLS, 2015). 

Independente dos laços ou grupos de clusters
6
, todos estabelecem a interação por 

meio de uma linguagem, seja ela verbal ou visual. Não é à toa que nunca se escreveu e 

se leu tanto como hoje, porém essa linguagem também é regulada pelo próprio aparelho 

com suas limitações e expansões. 

Como Recuero resgata- só para citar algumas ferramentas de interação -, na 

década de 2000, o Orkut teve grande aceitação, permitindo a criação de perfis e de 

                                                 
6
 Recuero explica que o termo cluster é o grupo de nós cujos indivíduos estão mais próximos e 

conectados (RECUERO, 204, p. 189). 
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comunidades virtuais. O Facebook, lançado em 2004, por Mark Zuckerberg, foi 

ocupando o lugar do Orkut, pelas várias possibilidades de interação e acesso a 

aplicativos. O Twitter, criado em 2006, por Jack Dorsey, Biz Stone e Evas Willians, 

convive paralelamente ao Facebook. Ao longo dessa existência, a linguagem utilizada 

foi sofrendo transformações como a necessidade de se reduzir textos – à maneira do 

antigo telégrafo, porém com objetivos um pouco diferentes – , desse modo, as palavras 

foram sendo abreviadas. Destaque-se que no Twitter o limite é de 140 caracteres para 

construir uma mensagem completa e eficaz, basicamente para dizer onde estamos e ou o 

que estamos fazemos, e arrebanhar seguidores para construir audiência. Além da 

linguagem verbal criptografada, houve também a disseminação das imagens, expressas 

nos emojis (NAGAMINI, 2017). Ademais, conforme Bisognin,  

                            a internet é um novo ambiente de enunciação cultural, com múltiplas 

linguagens, possibilidades de interações, velocidade acelerada de informação 

e estrutura multimidiática. Ela suscita e expressa um ambiente de 

comunicação diferenciado. Isso pode ser percebido até nas formas de 

escrever utilizadas pelos internautas (2009, p.13-14). 

 

O Whatsapp é um aplicativo de mensagens, fundado por Jan Koum e Brian 

Acton
7
, juntou-se ao Facebook, em 2014

8
. O aplicativo pode ser baixado por qualquer 

pessoa “gratuitamente”
9
 pelo celular.  Hoje conta com mais de um bilhão de usuários 

espalhados por todo o mundo. Ganhou notoriedade por ser facilmente acessado e 

permitir tanto uma conversa assíncrona, como síncrona, com recursos de voz, de 

imagem e de texto escrito. A rapidez com que se estabelece a interação também é um 

fator positivo para a aceitação do aplicativo, produzindo um modus comunicandi muito 

próximo da fala, da conversa face a face. Assim, a linguagem utilizada – muitas vezes o 

internetês -  pelos interlocutores dão a sensação de proximidade, isto é, as abreviações 

reduzem o tempo da escrita- simulando o tempo de fala - e a informalidade registra o 

tom de conversa no aplicativo. 

No entanto, ainda vivenciamos uma cultura impressa, segundo Rocha, 

constituída por modelo tradicional “que parece hoje cada vez menos sustentável em 

função das modificações nos processos e nas técnicas de comunicação que ocorrem já 

                                                 
7
 Disponível em: https://www.whatsapp.com/about.  

8
 Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/02/criado-em-2009-whatsapp-cresceu-mais-

rapido-que-facebook-em-4-anos.html.  
9
 A noção de gratuidade deve ser observada com parâmetros do consumo virtual, que muitas vezes incute 

no consumidor a ilusão de que não está pagando a conta ou por estar abaixo do preço de custo, como em 

“liquidações”, amenizando no imaginário do consumidor o sentimento de culpa por efetuar um gasto 

desnecessário. 

https://www.whatsapp.com/about
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/02/criado-em-2009-whatsapp-cresceu-mais-rapido-que-facebook-em-4-anos.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/02/criado-em-2009-whatsapp-cresceu-mais-rapido-que-facebook-em-4-anos.html
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há algum tempo, tornando ainda mais necessária uma reavaliação do papel da escola e 

dos processos educativos” (ROCHA, 2016, p.11). 

 

Modos de interação escrita/oral no aplicativo WhatsApp: internetês 

 

Não vemos a relação entre a escrita da internet, ou seja, o “internetês”, como 

algo que confronta com a escola. As várias maneiras de nos expressarmos, isto é, as 

variantes linguísticas são condicionadas às diferentes situações comunicativas, seja por 

segmentos geográficos, por faixa etária, por grupos sociais, com formalidade ou 

informalidade, na escrita ou na oralidade. Da mesma maneira que estudamos as 

variantes linguísticas também podemos estudar – para compreender – as características 

da linguagem nos vários meios de comunicação. Se o jornal, a revista ou a televisão 

trazem aspectos específicos de uma linguagem construída para esses meios, o mesmo 

ocorre com ferramentas interativas, como Facebook, Twitteer ou  WhatsApp.  

Por isso, concordamos com Rajagopalan, que defende a importância de 

estudarmos essa linguagem. Segundo a pesquisadora,  

                            é muito mais sensato compreender o internetês como algo sintomático dos 

tempos em que vivemos, marcados por uma série de características, como a 

facilidade, a rapidez de comunicação, assim como a espontaneidade e 

laconismo nas formas de transmitir mensagens (2013, p.37). 

 

Prejudicial ou não, o internetês está presente na vida cotidiana, do lazer à escola, 

chegando às instâncias
10

 do trabalho. Há gramáticos e professores que abominam essa 

escrita e outros que preferem apontar diferenças com a norma culta, visto que aprender 

o internetês pressupõe um mínimo de conhecimento sobre a língua, a fim de operar as 

devidas reduções de palavras ou abreviações, aspecto que caracteriza o internetês. No 

entanto, não podemos restringir nosso entendimento somente por essa característica. 

Rajagopalan ressalta que  

                            estamos diante de uma língua em construção – uma língua sendo moldada de 

acordo com as necessidades e as conveniências que vão surgindo, movida e 

enriquecida constantemente pela criatividade e engenhosidade e de tudo o 

que é desnecessário do ponto de vista estritamente comunicacional (2013, p. 

45).  

 

                                                 
10

 Ver, por exemplo, o artigo “Conexões virtuais e desconexões presenciais: a comunicação via 

WhatsApp em ambientes corporativos”, de CARVALHO e FORT, em que as autoras analisam as práticas 

comunicativas em ambientes corporativos, por meio de e-mails, telefones e WhatsApp. Disponível em: 

http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/3814  

http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/3814
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Isto é, uma língua que se move, fluida, pois “é fruto do trabalho coletivo de 

multidão de usuários” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 45). Ademais, como aponta 

Bisognin, “escrever teclando no computador, especialmente on-line, é certamente algo 

que induziu a inovações, principalmente pela velocidade que se precisa dar àquilo que 

se transmite por escrito.” (2009, p.14). 

Nos aplicativos, o tempo de escrita tende a acompanhar o tempo da fala; trata-se 

de um código escrito oralizado, “baseia-se na simplificação informal da escrita para 

torna mais ágil a comunicação” (BISOGNIN, 2009, p. 15). Na escrita oralizada dos 

jovens, no aplicativo Whatsapp certamente o objetivo maior é a possiblidade de 

interação com seu grupo de clusters. Utilizar o internetês cria a noção de pertencimento 

desses jovens, na medida em que pela linguagem se estabelecem aspectos identitários de 

determinados grupos. 

 

Conversando com alunos do 7º ano: o WhatsApp e a escrita 

 

A pesquisa foi realiza em uma escola municipal de ensino fundamental da 

cidade de São Paulo, com alunos do 7º ano. Participaram 88 alunos, 44 meninos e 44 

meninas. Os dados coletados nos permitiram analisar a relação desses jovens com a 

escrita no aplicativo, observar em que medida eles se apropriavam do internetês e até 

que ponto eles reconheciam os diferentes registros de linguagem da escrita na escola e 

no aplicativo. 

 
Idade % 

11 anos 2 2,3 

12 anos 49 55,7 

13 anos 28 31,8 

14 anos 8 9,1 

15 anos  1 1,1 
                                                                 Tabela 1 

Como podemos observar, na tabela 1, são muito jovens, na fase da pré-

adolescência. A partir de 2006, a Lei 11.274
11

, que estabelece as Diretrizes da Base da 

Educação Nacional, determinou a duração de 9 anos para o ensino fundamental, 

passando a obrigatoriedade de ingresso aos 6 anos de idade no primeiro ano; um ano 

                                                 
11

 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2006/lei-11274-6-fevereiro-2006-540875-

publicacaooriginal-42341-pl.html (último acesso maio de 2017) 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2006/lei-11274-6-fevereiro-2006-540875-publicacaooriginal-42341-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2006/lei-11274-6-fevereiro-2006-540875-publicacaooriginal-42341-pl.html


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

antes do que determinava a lei anterior (Lei 9394/1996). No sétimo ano, a faixa etária 

convencional fica entre 12 e 13 anos.  

Nos Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental II, no componente 

curricular Língua Portuguesa, enfatiza-se o ensino da língua oral e escrita, isto é, 

valoriza-se a prática de textos escritos e orais que encaminhem o aluno a uma reflexão 

sobre a língua em suas várias modalidades e possibilidades de construção de gêneros 

textuais, ou seja, espera-se que o aluno tenha passado por um processo de letramento 

durante os anos anteriores. Os alunos que responderam o questionário estão no meio do 

processo de ensino-aprendizagem do terceiro ciclo. 

Ainda que os PCNs orientem o desenvolvimento tanto da escrita como da 

oralidade, em suas variantes linguísticas, é importante destacar que, de acordo com 

Fávero, Andrade e Aquino (2009, p.9), “a escrita tem sido vista como de estrutura 

complexa, formal e abstrata, enquanto a fala, de estrutura simples e desestruturada, 

informal, concreta e dependente de contexto”. Além disso, as gramáticas baseiam-se na 

escrita para tratar da linguagem. Na visão dos autores citados, a fala deve ser 

reconhecida e estudada com base nos fatores de conversação, no diálogo, isto é, na 

tomada da palavra pelos interlocutores quando “ocorre um envolvimento entre os 

participantes numa dada situação (...), num determinado tempo e situação social, seja 

face a face, por telefone, via internet, entre outras” (Idem, 2009, p.16). 

Dos 88 participantes a posse do aparelho celular apresentou os seguintes dados: 

 

 

Possui 

celular % 

Sim 79 89,8 

Não 9 10,2 

Tabela 2 

Por serem muito jovens, ainda não são independentes e não possuem autonomia 

para escolher modos de consumo. Nessa faixa etária, os pais ditam o que pode ser 

consumido. Não podemos dizer que o celular seja um produto de primeira necessidade, 

mesmo assim o fato de termos 89,8% dos alunos de posse do aparelho, demonstra o 

grau de importância desses aparelhos atribuído pelos seus progenitores, muito 

provavelmente para ter a possibilidade de estarem conectados a seus filhos 24 horas por 

dia. 

Dos que possuem o celular, 79 alunos, perguntamos se utilizavam ou não o 

aplicativo Whatsapp: 
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Utiliza o aplicativo 

WhatsApp % 

Sim 77 97,5 

Não 2 2,5 
Tabela 3 

Destacamos o “consumo” do aplicativo com 97,5% (tabela 3) dos alunos com 

acesso ao Whatsapp, que é utilizado para conversar com pessoas do círculo de 

convivência. Vale observar que os dois alunos que responderam não usar o aplicativo se 

deve ao fato de um deles ser deficiente visual e outro, uma menina que afirmou usar o 

celular dos pais, neste caso foi considerada a posse do celular, como uma forma de ter 

acesso ao aparelho, pois ela afirmou utilizar o aparelho com frequência. 

Perguntamos com quem eles conversavam no aplicativo: 

 

Utiliza o aplicativo para 

conversar com meninos meninas meninos% meninas % 

Amigos 36 38 100 92,7 

Familiares 28 33 77,8 80,5 

Professores 0 5 0 12,2 

Não respondeu 1 1 2,8 2,4 
Tabela 4 

Esta pergunta foi direcionada considerando a faixa etária dos alunos e as 

relações sociais mais próximas, como amigos e familiares; o item professor também foi 

sugerido para verificarmos a inserção do professor no universo de clusters desses 

alunos. 

Como nessa faixa etária, é natural que dois itens sejam os mais indicados: 

familiares e amigo. O fato de 77,8%% de meninos e 80,5% de meninas (tabela 4) 

falarem com os familiares é coerente com o percentual de alunos que possuem o 

aparelho celular. Pode funcionar, nesse sentido, como um elemento controlador e 

regulador do cotidiano dos jovens pelos pais, reduzindo, inclusive, a circulação desses 

jovens nas ruas ou na casa de amigos, tendo em vista que viabiliza a interação a longa 

distância através do aplicativo. 

O que nos chama a atenção é o fato de encontrarmos 12,2% das meninas (tabela 

4) – ainda que pequeno - que responderam que conversam com professores. Tal índice 

pode revelar uma tendência a modificações na interação entre professor/aluno, em um 

ambiente fora do espaço escolar. Vale dizer que o objetivo deste trabalho não é uma 

discussão sobre gênero, no entanto, valeria uma reflexão sobre essa questão. 

Poderíamos dizer que as diferenças nas relações de afetividade sejam fatores que 
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induzem a esse percentual, favorecendo a proximidade das meninas com professores. 

Ademais, também não é do âmbito deste trabalho compreender quais razões levaram 

alguns professores a participar dessa rede com as alunas; tema que será desenvolvido 

em outro momento, pois acreditamos que há implicações pedagógicas dependendo do 

nível de ensino em que o professor atua. 

Sobre os assuntos tratados nas conversas também encontramos pequenas 

diferenças entre os meninos e as meninas (tabela 5) .  

 

Conversa sobre meninos meninas meninos % meninas % 

trabalhos escolares 22 29 61,1 70,7 

cotidiano familiar 21 20 58,3 48,8 

assuntos pessoais 28 31 77,8 75,6 
Tabela 5 

 

Talvez por um grau maior de responsabilidade, 70,7% das meninas conversam 

sobre trabalhos escolares em contrapartida com os meninos (61,1%) e, ao contrário, os 

meninos necessitam de maior controle dos pais com 58,3% do que as meninas com 

48,8%. O processo de socialização é um indicativo da inserção social dos meninos 

(77,8) e das meninas (75,6%), tendo em vista os assuntos tratados, como festas, 

encontros, etc, coerente com os índices da tabela 4, quando 100% dos meninos e 92,7% 

das meninas afirmam que conversam com amigos pelo WhatsApp. 

Perguntamos em que lugares eles utilizavam o aplicativo: 

 

 

Lugares onde utiliza 

o aplicativo % 

em casa 76 98,7 

na escola 13 16,9 

na rua 29 37,7 
Tabela 6 

A interação ocorre prioritariamente de casa (98,7%), ou seja, com o uso do 

aplicativo é possível reduzir a circulação desses jovens, como forma de controle dos 

pais, conforme já apontamos. Vale lembrar que o acesso depende da conexão com a 

internet, via wi-fi, ou no próprio celular
12

. Talvez por isso tenhamos maior índice de uso 

em casa do que nos outros lugares. Na rua também é possível estar em lugares que 

                                                 
12

 Algumas operadores possuem planos – chamados de controle – que limitam o uso da internet, 

bloqueando o tempo de utilização para não aumentar o custo. 
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disponibilizam o wi-fi gratuitamente; o uso na rua também pode ser indicativo do 

controle dos pais para acompanhar e regular a circulação dos jovens fora de casa. 

Na tabela 6, o que chama a atenção é o índice de 16,9% de uso na escola. No 

Estado de São Paulo, a Lei nº 12.730/2007 proíbe o uso de celular nos estabelecimentos 

de ensino do Estado, durante o horário de aula. No município de São Paulo, em 2009, o 

então prefeito Gilberto Kassab promulgou a Lei nº 14.974/2009
13

, no  

                            Art. 1º É proibido efetuar e receber ligações de aparelhos de telefonia celular 

e congêneres no interior dos teatros, cinemas, casas de espetáculos e 

bibliotecas, bem como nas salas de aula das escolas públicas municipais, 

durante o horário das aulas. 

 

Pontos de vista pró ou contra têm gerado debates sobre o uso do aparelho celular 

em sala de aula. Evidentemente tudo o que é novidade gera certa desconfiança e, em se 

tratando de tecnologia, os primeiros contatos de modo geral nos levam a usos 

equivocados. No caso do celular, o maior argumento para tirá-lo da sala de aula é o fato 

de gerar indisciplina e dispersar a atenção dos alunos. Por outro lado, é preciso estudar e 

analisar seu alcance pedagógico, a fim de tornar essa tecnologia, de fato, uma aliada na 

formação dos jovens, na medida em que permite acesso a uma infinidade de 

informações. 

O tempo de uso do aplicativo apresenta índices que apontam o tempo de 

interação: 

 

Tempo de uso do aplicativo % 

de 1 a 2 horas 28 36,4 

de 2 a 4 horas 19 24,7 

de 4 a 6 horas 13 16,9 

acima de 6 

horas 17 22,1 
Tabela 7 

Considerando que o aluno passa meio período na escola, os indicativos de 1 a 2 

horas (36,4%) ou 2 a 4 horas (24,7%) em sua maioria – totalizando 61,1%, tabela 7 - é 

coerente com o lugar de uso predominante: em casa (tabela 6). Porém, aqueles que 

passam de 4 a 6 horas (16,9%) ou mais (22,1%), totalizando 39% é preocupante porque 

a interação fora da escola acaba sendo quase exclusivamente via WhatsApp, e o 

                                                 
13

 Disponível em: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=12092009

L%20149740000.  

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=12092009L%20149740000
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=12092009L%20149740000
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convívio face a face fica em segundo plano criando outro modo de estar no mundo, 

sempre mediado por um aparelho.  

Sobre a linguagem utilizada no Whatsapp, os respondentes apresentaram os 

indicativos: 

 

meninos meninas meninos % meninas % total 

 Sim 10 24 27,8 58,5 44,2% 

Não 26 17 72,2 41,5 55,8% 
Tabela 8 

 

Na tabela 8, os meninos (72,2%), mais do que as meninas (41,5%), acreditam 

que o uso da linguagem não prejudica a escrita na escola, embora os índices em sua 

totalidade apresentem dados muito próximos (44,2% para sim e 55,8% para não). 

Nas justificativas para essa questão, os alunos responderam livremente, sem 

direcionamento quanto à linguagem a ser utilizada.  

As razões pelas quais os alunos não consideram o internetês prejudicial nos 

permite traçar algumas considerações: 

a)percebem a diferença na linguagem utilizada no Whatsapp e a linguagem da 

escola; reconhecem que a forma abreviada é apenas uma variação da língua escrita: 

“porque você não utiliza os mesmos movimentos” 

“no celular eu escrevo abreviado mas no caderno já sou acostumado escrever normal” 

“por que no whatsapp é diferente de você escrever no teclado e segurando um lápis” 

“porque eu sei a hora de escrever correto e a hora que posso escrever de meu jeito” 

“pois na escola aprendemos a maneira correta de escrever, já em outros lugares usamos 

a linguagem popular” 

“porque o jeito que se escreve no whatsapp como por exemplo “vc” não se utiliza em 

uma prova de escola” 

“porque a escrita virtual é diferente da escrita escolar” 

“porque eu sei como escrever na escola. Escrevo no celular de forma que não me 

prejudique” 

“no whatsapp eu uso muita gíria já na escola eu acho que não” 

“tenho um corretor, só quando estou com muito pouco tempo eu escrevo em 

abreviações. Exemplo: Vc tbm, sla 

b)não misturam as linguagens, usando preferencialmente a linguagem da escola, 

sem prejuízo para a interação, mesmo quando estão conversando informalmente com os 

amigos: 
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“porque eu escrevo no whatsapp do mesmo jeito que eu escrevo no caderno”  

“qdo você escreve da maneira correta no whatsapp acredito que ele não ria lhe 

prejudicar na escola” 

“porque na escrita do celular é a mesma de escrever em um papel, existe o recurso, 

(escrita inteligente), que ajuda a corrigir a escrita” 

c)a preocupação não é com a linguagem, pois a interação é muito mais 

importante: 

“não porque o whatsapp ajuda a conversar com seus amigos” 

Em relação àqueles que consideram prejudicial o uso do internetês, observamos 

que há uma percepção do que é permitido ou não na escola: 

a)o internetês interfere na assimilação da escrita correta, pois a frequência em 

seu uso acaba distanciando da escrita correta 

“porque você usa muito o corretor e acaba não escrevendo direito” 

b)as abreviações fazem com que se perca a noção da ortografia, da escrita 

“porque eu abrevio sem querer as vezes” 

“porque quando nós estamos conversando pelo aplicativo a gente abrevia muitas 

palavras ai você acaba se acostumando a escrever abreviado” 

c)o internetês é uma escrita menor e do que aquela estudada na escola 

“pois podemos acostumar na maneira que digitamos como abreviações, emojis. Assim 

podemos até fazer essas coisas em textos, trabalhos e redações. Sendo que nada disso 

(emojis, abreviações) não é permitido na escola” 

 “eu tenho errado bastante nas aulas a minha escrita e eu acho que é por causa do 

whatsapp” 

 “porque no whatsapp escrevemos muito errado e isso pode prejudicar muito na escrita 

de várias matérias” 

“porque pode atrapalhar na leitura e escrita” 

“porque acostuma escrever informalmente” 

 “porque no whatsapp temos uma língua mais informal e na escola um jeito mais 

formal” 
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Já na última questão, propomos um pequeno enunciado (“Olá, tudo bem? Hoje 

tem uma festa. Você gostaria de ir comigo?) para que o aluno reescrevesse como se ele 

estivesse usando o WhatsApp
14

. 

Nas respostas dos alunos encontramos com maior frequência: 

- abreviações: tá, vamo, hj, vc, cmg, miga/amg/migah, eae/eai/oiiii/oie, bora, td bm, blz 

- gírias: rolar, beleza, parça, suave 

- emoji (desenhado pelo aluno):  

 

Considerações finais 

 

Se nunca alcançarmos o Coelho Branco, pelo menos vamos estudar e tentar 

compreender os novos modos de interação, mediada pela linguagem da internet. Como 

afirma Bisognin, “a Escola tem muito a dialogar com essa nova escrita, pois nesse 

diálogo, em meio ao internetês, está o nosso aluno, um aluno novo e, ao mesmo tempo, 

um aluno bastante conhecido” (2009, p. 9). 

E se vivemos um tempo sem tempo (CRARY, 2014), cujas sociabilidades são 

esquadrinhadas pela emergência de nossas tarefas cotidianas (CITELLI, 2016), é natural 

que se tente de alguma maneira construir a interação necessária para o convívio social, 

mediada por uma linguagem que precisamos constantemente reaprender diante das 

inovações tecnológicas. 

 Também é compreensível que, no contexto de espaços públicos considerados 

cada vez mais perigosos e incertos, os pais tenham colocado o aparelho celular - e por 

extensão o aplicativo WhatsApp – na lista de objetos de consumo necessário para o 

controle do cotidiano dos filhos. Esse comportamento abriu para os jovens a 

possibilidade de interação como familiares e amigos sem sair de casa. 

E, mesmo com o uso intenso de um modus comunicandi, o internetês, há uma 

percepção das diferenças dessa linguagem com a escrita na escola. Vale dizer que o 

desenvolvimento de estudos sobre variantes linguísticas, presentes no decorrer do 

programa curricular tem, certamente, resultado em maior reflexão sobre a relação entre 

a língua e as diferentes situações de comunicação.  

                                                 
14

 É importante esclarecer que o questionário aplicado era impresso; reconhecemos que para esta questão, 

seria relevante utilizar o próprio aplicativo, porém essa estratégia implicaria em uma preparação com 

alunos e com a escola, demandando maior tempo e interferindo na rotina escolar. 
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