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RESUMO

Na atualidade, enfrenta-se um complexo desafio: o ser humano deve ser constantemente rápido. A sociedade exige, portanto, uma comunicação veloz e eficiente que permita

manter o acelerado processo de comunicação sem deixar a compreensão de lado. Desse modo, as pessoas, cada vez mais, utilizam a tecnologia em busca dos seus benefícios,

como uma capacidade comunicativa célere proporcionada pelos celulares, comunicadores instantâneos, e-mails, chats etc., os quais permitem o uso de inúmeros artifícios, na

escrita, como as abreviaturas, a falta de pontuação e de acentuação, a aglutinação ou eliminação de sílabas, o uso de símbolos e imagens, entre outros. 

O que se faz necessário, então, é buscar refletir sobre as relações entre a linguagem da internet e a apreensão da norma culta da língua. Investigar como sujeitos concretos

(professores e alunos) lidam com isso, certamente contribui para esse debate e para novas formas de se pensar o próprio ensino da língua pátria. Desenvolver nos alunos a

capacidade de expressão competente e culta não pode mais ignorar todo esse amplo universo de outros usos da língua que a internet e as redes sociais trazem.

O objetivo central desse projeto é Analisar a percepção de alunos e professores, em escolas públicas ou particulares, sobre o uso da linguagem da internet e a apropriação da

norma culta da Língua Portuguesa.

Com isso algumas pesquisas documentais, mediante entrevistas, e pesquisas bibliográficas já apontam alguns resultados parciais, como:" De acordo com respostas dadas por

alguns alunos, o fácil acesso às redes sociais e à informação traz consigo aspectos positivos e negativos quanto o desempenho, principalmente no desenvolvimento de redações.

Pois eles conseguem extrair mais ideias para estruturar textos, mas em contra partida sua professora de língua portuguesa disse que há grande dificuldade quanto às regras de

acentuamento, pontuação, e uso de vícios de linguagem, como gírias e abreviações". 
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