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Com a chegada da globalização foram introduzidas no cotidiano 
das pessoas, novas tecnologias no campo da comunicação, como internet 
e celular, que trouxeram intensas mudanças nas relações sociais. Diante 
dessas transformações, surgem as redes sociais como agentes de integra-
ção entre as pessoas. Essa nova forma de se comunicar criou especifici-
dades no tocante a formulação de novos códigos linguísticos, que passa-
ram a ser utilizados pelo público jovem nas redes sociais, como Orkut, 
MSN, Facebook entre outros. Porém, todo esse arcabouço linguístico a-
caba por ser empregado de uma forma particular pelos adolescentes na 
medida em que lançam mão de uma linguagem nas produções textuais 
que se distancia da gramática normativa. Nessa perspectiva, o presente 
trabalho se debruça sobre a análise dos reflexos dessa nova modalidade 
textual na escrita dos estudantes, a partir de uma análise investigativa no 
colégio Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio município de Varzedo – BA. 
A opção pelos alunos do 9º ano vespertino dessa escola para estudo foi 
devido ao fato de terem apresentado familiaridade com a comunicação 
via internet e, consequentemente com o “internetês”. Para tanto, adotou-
se como metodologia para esse trabalho, pesquisa bibliográfica, a partir 
da leitura de autores contemporâneos, além da realização de fichamentos 
e resenhas. Na parte de campo, foi feito um grupo focal, no intuito de i-
dentificar as relações dos alunos com o mundo virtual, e como esses inse-
rem essa novidade no âmbito escolar. Foi identificada na pesquisa a in-
trodução dos códigos do “internetês” nos textos escolares, que resultaram 
na construção de um artigo inerente à temática. 


