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A IMPORTÂNCIA DA INTERNET PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS
VOCÁBULOS NA LINGUA PORTUGUESA.
Cícera Vailma Soares Gomes1, Francisca Jaìscara Barbosa Silva Ferreira2,
José Felipe de Lima Alves3
Resumo: Nota-se que a sociedade está cada vez mais globalizada. E que o uso
a internet tornou-se indispensável. Surgida durante a guerra fria, e desde então,
vem revolucionando a sociedade. Diante dessa evolução notamos que a língua
portuguesa vem sendo influenciada diretamente por esse avanço tecnológico,
voltando-se principalmente para a escrita digitalizada, e consequentemente
influenciando a escrita. Pois torna-se evidente que ela está frequentemente se
modificando. Vale ressaltar, que o desenvolvimento tecnológico é um fator
crucial para o desenvolvimento social, embora o mau uso dessa ferramenta pode
sim afetar a escrita. Esse trabalho tem por objetivo analisar a influência da
internet para a modificação do português. Como o uso virtual vem influenciando
a escrita entre os adolescentes? Se tem prejudicado a escrita perante a
gramática normativa? Diante de análises de publicações em redes sociais, e
pesquisas locais, foram analisadas minuciosamente a forma como determinadas
pessoas se comunicam virtualmente, via WhatsApp, Instagram, entre outros
meios comunicativos, tendo como principal objetivo comparar com a escrita
formal. Diante dos resultados, fica claro que a rede tecnológica está
influenciando principalmente a faixa etária entre adolescentes. Como estão
completamente vinculados e conectados a essa tecnologia, habituados cada vez
mais as facilidades, como abreviações, e consequentemente, trazendo essa
forma resumida para a escrita, assim, causando danos a gramática normativa.
Diante das considerações feitas, conclui-se que, a internet é sim uma forte
influência para a criação de novos vocábulos na língua portuguesa. E torna-se
evidente, devido ao uso das abreviações usadas constantemente nas redes
sociais. Pois os que fazem parte dessa era globalizada, podem tentar adaptar
esse tipo de linguagem a língua padrão, pois é algo inovador, e facilmente de
ser adaptada. Porém deve-se ter cuidado com o uso de abreviações para que
não sejam implantados a escrita.
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