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RESUMO 
 

Tradicionalmente falando, composições que utilizam a norma culta da língua ainda devem ser 
usadas em textos informativos veiculados por órgão públicos, no entanto o emprego de formas 
linguísticas que fogem à linguagem padrão, aqui denominadas de formas dinâmicas, pode ser 
um importante instrumento para viabilizar e otimizar a comunicação institucional. No ambiente 
virtual, isso pode acontecer de diversas maneiras, seja com o uso de emojis e emoticons, gírias, 
abreviações, colocações permeadas de humor ou emoções, entre outras. Acreditamos que esses 
recursos podem enriquecer o processo de comunicação institucional, sem comprometer a 
seriedade e credibilidade das instituições que deles lançam mão. A partir desse ponto de vista, 
apresentamos este trabalho, que tem como objetivo realizar um levantamento e apreciação de 
formas linguísticas dinâmicas empregadas em fanpages oficiais de três órgãos públicos, o 
Ministério de Educação (MEC) e duas universidades, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Nossa fundamentação teórica está 
calcada, por um lado, no campo da Comunicação e, por outro lado, no campo da Linguística. 
No campo da Comunicação, lançamos mão de Lage (2015), no que tange à linguagem 
jornalística, Terra (2011), Recuero (2012), como também Barton e Lee (2015). No tocante ao 
campo da Linguística contamos com o suporte do Funcionalismo e da Sociolinguística. 
Empregamos a metodologia qualitativa, de caráter exploratório, tendo como procedimento 
metodológico a seleção de postagens em fanpages oficiais, utilizando-as para realização de 
análise e apreciação. Esperamos que o resultado deste trabalho possa colaborar com 
profissionais do ramo da comunicação, no sentido de demonstrar que as formas para atuação 
nos sites de redes sociais são variadas, cabendo a cada profissional ou instituição seguir a 
dinâmica que considera adequada para o seu segmento. Também esperamos contribuir com os 
estudos da linguagem, no sentido de demonstrar que a utilização de composições textuais que 
fogem ao que rege a gramática normativa também podem atender aos princípios da 
comunicação enquanto agente das relações sociais. 
 
Palavras-chave: Fanpages. Comunicação institucional. Linguagem. 

  



 
 
 

 

ABSTRACT 
 

Traditionally speaking, compositions that use the cultured norm of the language should still be 
used in informative texts published by public agencies, nonetheless the use of linguistic forms 
that escape the standard language, here referred to as dynamic forms, can be an important 
instrument to make the institutional communication feasible and optimized. In the virtual 
environment, this can happen in a variety of ways, be it through the use of emoji and emoticons, 
slangs, abbreviations, collocations filled with humor or emotions, among others. We believe 
that these resources can enrich the process of institutional communication, without 
compromising the seriousness and credibility of the institutions that use them. From this point 
of view, we present this paper that aims to conduct a survey and subsequently assess the 
dynamic linguistic forms employed in official fan pages of three public agencies: the Ministry 
of Education (MEC) and two universities, the Federal University of Paraná (UFPR ) and the 
State University of Southwest of Bahia (UESB). Our theoretical ground is based, on the one 
hand, in the field of Communication and, on the other hand, in the field of Linguistics. In the 
field of Communication, we have made use of Lage (2015), in regard to the journalistic 
language, Terra (2011), Recuero (2012), as well as Barton and Lee (2015). In the matter of the 
Linguistics’ field, we have found the support both in Functionalism and Sociolinguistics. We 
have used the qualitative methodology, with an exploratory character, having  the selection of 
posts in official fan pages as methodological procedure and using them to carry out analysis 
and appreciation. We hope that the result of this paper can collaborate with professionals in the 
field of communication, in the sense of demonstrating that the forms for acting in the social 
networks are varied, being it up to each professional or institution to follow the dynamics that 
they consider appropriate for their segment. We also hope to contribute to the study of language 
in terms of demonstrating that the use of textual compositions that deviate from normative 
grammar rules can also serve to the principles of communication as an agent of social relations. 
 
Keywords: Fanpages. Institutional communication. Language. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

As redes sociais na internet, a exemplo do Facebook, Twitter e Instagram, alcançam 

mais e mais usuários a cada dia. A utilização dessas ferramentas digitais já é uma realidade para 

muitos órgãos governamentais e instituições públicas de ensino superior do país.  

Essas instituições lançam mão de ao menos um desses canais, com o objetivo de melhor 

interagir com o público e propagar informações institucionais. A linguagem utilizada para essa 

finalidade pode passar por modificações, assim, a escrita nesses meios tem a possibilidade de 

sofrer adequações para atingir uma nova forma de comunicar, visto que, na atualidade, a 

linguagem precisa ser dinâmica e atraente para despertar o interesse e a simpatia do público. 

Principalmente quando esse público é formado, em sua maioria, por jovens, que constituem um 

expressivo número dos universitários e aspirantes a um curso superior. 

Diante dessa realidade, desenvolvemos neste trabalho um levantamento e apreciação de 

formas textuais consideradas aqui como dinâmicas (emprego de emojis, emoticons, gírias, 

abreviações, pontuação fora do padrão e outras) empregadas nas fanpages do Ministério da 

Educação (MEC), da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), a fim de tecer arrazoados que indiquem que esse recurso torna as 

informações mais simples, acessíveis e eficientes, sem, contudo, ocasionar prejuízo para a 

imagem das instituições que dele lançam mão. Consideramos aqui que essas composições são 

produtos de uma nova dinâmica social, que requer que a linguagem se adapte a esse contexto. 

O trabalho com redes sociais na internet é um ramo da comunicação que cresce 

vertiginosamente e o número de pessoas que são atingidas por publicações feitas nessas redes 

é cada vez maior. Consideramos importante fazer uma discussão linguística sobre esse assunto, 

pois a maneira como a linguagem é utilizada no contexto digital reflete em como ela é 

disseminada na sociedade, como as pessoas estão recebendo as mensagens e reproduzindo ou 

criando novas configurações para o nosso arcabouço linguístico. Ponderamos, também, sobre 

a necessidade desta discussão para os profissionais da comunicação que lidam com essa 

demanda diariamente, no sentido de demonstrar que as formas para se atuar nesse ramo são 

variadas e cabe a cada profissional ou instituição seguir o que acredita como formatação 

adequada para o seu segmento. 

Fundamentamos o nosso objetivo geral em duas assertivas, a do Funcionalismo 

linguístico considerado por Neves (1994, p. 109) como a representação de uma vertente que 

define como questão básica de seus estudos a forma como os usuários de uma língua se 

comunicam de maneira eficiente, e a afirmação de Rajagopalan (2003, p. 12), quando diz: “Não 

é a simples aplicação da teoria para fins práticos, mas pensar a própria teoria de forma diferente, 
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nunca perdendo de vista o fato de que o nosso trabalho tem que ter alguma relevância. 

Relevância para as nossas vidas, para a sociedade de modo geral”. Essas assertivas dão 

embasamento científico para nosso apontamento de que a utilização de uma linguagem que não 

segue rigorosamente ao que é prescrito no uso formal não só não compromete a comunicação 

como também tem o potencial de se aproximar de um público que já faz uso dessa linguagem 

em seu cotidiano. Assim, buscamos, também, embasamento científico para potencializar e 

aprimorar uma atividade que é exercida diariamente por diversos profissionais que trabalham 

com redes sociais na internet e têm nas expressões linguísticas uma forte aliada para executar 

essa tarefa.  

A fundamentação teórica do trabalho como um todo, por um lado está calcada no campo 

da Comunicação e, por outro, no campo da Linguística. 

No campo da Comunicação temos o cuidado de trazer informações sobre linguagem na 

internet e linguagem jornalística, além de tratar de questões como comunicação, gestão 

estratégica de informação e redes sociais na internet. Nomes como McLuhan (2006) e Lage 

(2015), nos orientam nos caminhos da comunicação e do texto jornalístico, respectivamente, 

enquanto Terra (2011) e Recuero (2012), tecem importantes comentários sobre mídias sociais, 

além de Barton e Lee (2015), que apresentam um trabalho minucioso sobre linguagem na 

internet, contribuem substancialmente para essa discussão. 

No que tange ao campo da Linguística, duas teorias embasam nosso posicionamento, o 

Funcionalismo e a Sociolinguística. O Funcionalismo, de acordo com o pensamento de Neves 

(1994), nos tem dado a visão de que é preciso analisar a língua não apenas diante de suas 

normas, mas, especialmente, diante da sua aplicação e do seu uso, pois é a partir dessa 

concepção que podemos perceber como os indivíduos compreendem uns aos outros, a partir da 

linguagem. No tocante à Sociolinguística, nos termos de Luchesi (1994), consideramos que, no 

português Brasileiro, é perceptível a existência de uma linguística heterogênea e polarizada, na 

qual visualizamos a existência da norma culta e da vernácula. Essa variação é decorrente de 

“uma complexa interação do sistema de valores adotados por um grupo e os padrões linguísticos 

observados no seu comportamento” (LUCHESI, 1994, p. 18). 

No trabalho de pesquisa, lançamos mão do método qualitativo, que nos possibilitou 

analisar como funciona a dinâmica das postagens nas fanpages. Nosso procedimento 

metodológico foi o de analisar a linguagem empregada em páginas ativas de Facebook de três 

entidades, sendo elas um órgão administrativo-governamental e duas universidades públicas. 

As instituições selecionadas para este estudo foram: o Ministério da Educação (MEC); 

a Universidade Federal do Paraná (UFPR); e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB). A seleção das instituições pesquisadas foi feita com base nos seguintes critérios: 
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MEC- principal representante educacional do país; UFPR- universidade de grande porte, de um 

estado distante e que publicizou as inovações na utilização das redes sociais na internet, sendo 

considerada, por dois anos consecutivos, como a universidade federal que mais cresceu no 

Facebook; UESB- universidade na qual o trabalho está sendo realizado e, em 2014, foi apontada 

como a quinta universidade estadual mais curtida do país, no Facebook. Ressaltamos que, até 

a presente data, todas estas instituições possuem fanpages oficiais ativas no Facebook. 

Buscamos, aqui, evidenciar que a linguagem pode ser utilizada fora das amarras da 

norma padrão e, mesmo assim, ser transmissora de mensagens claras e importantes. Para 

direcionar a nossa abordagem, este trabalho está dividido em sete capítulos: Capítulo 1- 

Introdução- onde é feita uma apresentação geral do conteúdo e das instituições que serão 

pesquisadas; Capítulo 2- É traçada uma breve trajetória da comunicação, passando pelo 

surgimento do jornalismo, tendo como foco a construção do texto jornalístico e como as 

organizações estão trabalhando a comunicação institucional em tempos de internet e sites de 

redes sociais; Capítulo 3- Perpassa pelos conceitos de língua e linguagem, demonstrando como 

a gramática foi concebida enquanto marco maior para o bom uso da língua, abordando 

princípios da Sociolinguística e do Funcionalismo, com a intenção de demonstrar como a 

linguagem pode sofrer alterações dentro de uma mesma comunidade de fala, atendendo a fins 

específicos; Capítulo 4- Tece arrazoados sobre a linguagem na internet, como ela acontece e de 

que forma ganha novos formatos não previstos na linguagem padrão, como uso de emoticons e 

emojis, gírias, pontuação fora do padrão normativo e outros, além disso apresenta o Facebook 

como uma ferramenta de gestão, com potencial a ser explorado na comunicação institucional; 

Capítulo 5- Apresenta a metodologia utilizada na execução do trabalho, considerando os dados 

coletados ; Capítulo 6- Análise dos dados, momento no qual são apresentados posts divulgados 

pelas instituições pesquisadas, no sentido de verificarmos a ocorrência de formas linguísticas 

que fogem ao que preconiza a norma padrão, acrescentando um contraponto à pesquisa, que é 

a fanpage da Universidade de São Paulo (USP), por apresentar um padrão textual diferente das 

instituições que são o foco desta pesquisa; Capítulo 7- Momento em que as ideias apresentadas 

no trabalho são arrematadas, com o intuito de demonstrar que o uso da linguagem que 

chamamos de dinâmica não corrompe a língua, apresenta-se apenas como uma nova forma de 

comunicação, podendo ser forte aliado dos sites de redes sociais; ao final, apresentamos as 

referências que foram utilizadas e contribuíram para fundamentar o estudo ora apresentado à 

comunidade acadêmico-científica. 

Esperamos que o resultado deste trabalho possa ser útil a profissionais da área de 

comunicação, bem como a estudiosos da língua e pessoas que se interessam pela temática. 
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2- DA SARÇA ARDENTE À FANPAGE: BREVE TRAJETÓRIA DA COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 
 

Sarça ardente é uma referência bíblica1 a um arbusto que arde em chamas, mas não é 

consumido pelo fogo. A sarça é interpretada como uma forma de comunicação utilizada por 

Deus para convocar Moisés a liderar o seu povo. Iniciamos nossa discussão com essa passagem 

com o intuito de demonstrar como a comunicação pode acontecer de formas variadas. Não vem 

ao caso acreditar no conteúdo da história apresentada na Bíblia, mas sim ilustrar o fato de o ser 

humano estar constantemente buscando formas para se comunicar, utilizando até mesmo a 

metáfora de um arbusto em chamas para demonstrar que a comunicação é um fenômeno 

essencial para as relações interpessoais, intergrupais e interinstitucionais. Nesse sentido, no 

terceiro capítulo, apresentamos uma breve consideração sobre os conceitos de língua e 

linguagem, analisando o contexto histórico do surgimento dessas definições.  

Nesta seção vamos nos concentrar com uma reflexão sobre como os processos 

comunicacionais ganham novos formatos com o passar do tempo, utilizando o exemplo da sarça 

ardente até chegarmos ao que hoje chamamos de comunicação mediada por computador; no 

nosso caso, vamos analisar essa comunicação via fanpages2. O acesso à internet permite que 

instituições e pessoas com os mais variados interesses se conectem cotidianamente. Para que 

essa conexão aconteça é preciso utilizar algum recurso comunicacional mediado pela 

linguagem.  

Em 1950, o Papa Pio XII (apud MCLUHAN, 2006, p. 36) dizia que “Não é um exagero 

dizer-se que o futuro da sociedade moderna, bem como da estabilidade de sua vida interior, 

dependem em grande parte da manutenção de um equilíbrio entre a força das técnicas de 

comunicação e a capacidade de reação do indivíduo”. Isso confere aos meios de comunicação 

uma capacidade imensurável de interferir nas relações humanas. Hoje, o que vemos é que, cada 

vez mais, percebemos as pessoas imersas em realidades virtuais e muitas vezes se escondendo 

nesse universo para camuflar a vida real. Grande parte da população está envolvida nessa nova 

conjuntura social. Dentro desse cenário, órgãos governamentais e instituições públicas veem 

uma necessidade de fazer parte do mundo digital, construindo uma imagem junto a um novo 

público que vem se formando e utilizando canais digitais como ferramentas comunicacionais 

de grande potencial. Para isso, é preciso que haja uma “transformação estrutural e processual 

dos núcleos de produção de conteúdo para a rede” (TERRA, 2011, p. 20), pois “as organizações 

que querem se engajar nesse ambiente devem estabelecer diálogo, legitimar suas intenções e 

                                                
1 Passagem encontrada na Bíblia, no livro de Êxodos [3:1-4]. 
2 Fanpage é o termo utilizado para identificar a página de uma instituição, empresa ou marca no Facebook. Essa 
página pode ser criada com a finalidade de criar conexões entre a instituição criadora e seus públicos. 
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ações e não apenas realizar campanhas publicitárias e programas de relações públicas 

unidirecionais” (TERRA, 2011, p. 36). Nesse sentido, percebemos a necessidade de utilização 

de uma linguagem adequada ao meio, pois esse é um instrumento para buscar atingir ao público, 

prendendo sua atenção e despertando o seu interesse para o conteúdo que estiver sendo 

veiculado. Como indica o Manual de orientação para atuação em mídias sociais- Identidade 

padrão de comunicação digital do poder executivo federal (2014, p. 64)3: “Produzir conteúdo 

para mídias sociais é uma tarefa que exige dedicação. Cada post precisa ser pensado deve estar 

dentro de um contexto e de uma estratégia que irão determinar o seu sucesso”. Isso indica que 

a linguagem utilizada é essencial para que os objetivos institucionais sejam alcançados. 

Algumas pessoas utilizam o termo “internetês” para tratar a linguagem utilizada na 

internet, pois esse ambiente tem suas peculiaridades, como utilização de termos específicos, a 

exemplo: “twittar”, “curtir”, “compartilhar”. Outras formas utilizadas são as abreviações, que 

podem seguir ou não o considerado padrão da língua, como: vc (você), bj (beijo), kbça (cabeça), 

aki (aqui). Também é comum o uso de gírias, emoticons e emojis, que estão sempre presentes 

nas falas mais “descoladas” dentro desse ambiente. Assim, nosso posicionamento parte do 

mundo online como mais um campo de estudos da linguagem, uma pesquisa sobre linguagem 

nas novas mídias, neste caso o Facebook. 

Corroborando com o que propomos neste estudo, encontramos em Faraco (2008) uma 

base importante para comprovar a influência das questões cotidianas e sociais no processo de 

transformação da língua. O mundo moderno, que é virtualmente mediado, é um espaço de 

infinitas possibilidades nos mais diversos campos e a língua não está fora dessa conjuntura, 

 
[...] o desenvolvimento tecnológico redundou na criação, na sociedade 
industrial moderna, de sistemas de comunicação social de massa tais como os 
que conhecemos hoje. [...] Alteradas essas condições objetivas do 
funcionamento da sociedade, alteram-se também as condições objetivas do 
funcionamento social da língua (FARACO, 2008, p. 61). 

 

Esse é um ponto crucial para o desenvolvimento deste trabalho, pois o que se pretende 

aqui é estabelecer uma relação direta entre linguagem e sociedade, considerando que as 

mudanças linguísticas são reflexos de questões sociais.  

As redes sociais na internet representam um campo relativamente novo da comunicação. 

A produção científica ainda não pode ser considerada ampla, mas percebe-se um crescimento 

no número de estudiosos que se debruçam sobre a temática. O advento das novas tecnologias e 

a popularização do uso de computadores, smartphones, tablets e outros aparatos tecnológicos 

                                                
3 Material desenvolvido pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que apresenta diretrizes para o uso 
das mídias sociais. 
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possibilitaram o amplo acesso às redes virtuais, como forma de conectar as pessoas umas às 

outras e ao mundo. A essa tendência é dado o nome de comunicação mediada por computador. 

“Essa comunicação, mais do que permitir aos indivíduos comunicar-se, amplificou a 

capacidade de conexão, permitindo que redes fossem criadas e expressas nesses espaços: as 

redes sociais mediadas pelo computador” (RECUERO, 2010, p. 16). Esse novo formato de 

comunicação contemporânea ultrapassa barreiras e aproxima indivíduos. Hoje, é possível se 

conectar a outras pessoas em segundos, não importando a distância existente, bastando, apenas, 

que se tenha conexão à internet.  

“Há uma mudança de sentido na dita era da comunicação e, por isso, novas estratégias 

de ação (e de produção) devem ser experimentadas. Isto porque, a produção jornalística não se 

dá no vácuo e pressupõe movimentos em direção aos acontecimentos nos territórios vividos” 

(SAMPAIO, 2017, p. 5). Essas experimentações sugeridas pelo autor são impulsionadas pela 

vivência, que levam o profissional a sempre buscar inovações e adequações para o seu 

exercício. Partindo do pressuposto estabelecido por Marshal McLuhan, em sua obra Os meios 

de comunicação como extensões do homem, publicada originalmente em 1964, onde é 

apresentada a consideração de que o meio é determinante para transmissão da mensagem, 

consideramos que as redes sociais na internet, especificamente o Facebook, são meios através 

dos quais as mensagens são passadas com os mais diversos objetivos e formatos. Em sua obra, 

o autor afirma que o meio é a mensagem, esclarecendo que “as consequências sociais e pessoais 

de qualquer meio – ou seja, de qualquer uma as extensões de nós mesmos – constituem o 

resultado do novo estalão introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia ou extensão de 

nós mesmo” (MCLUHAN, 2006, p. 21) complementando que “é o meio que configura e 

controla a proporção e a forma das ações e associações humanas” (MCLUHAN, 2006, p. 23). 

Considerando que os sites de redes sociais são ambientes dinâmicos e ágeis, requerem, assim, 

uma busca constante por inovação, com fins a atender aos anseios e necessidades dos usuários4. 

De acordo com Barton e Lee (2015), o Facebook, entre outras redes online, possibilita 

que as pessoas interajam e se conectem através da palavra escrita, o que abre um leque de 

possibilidades de pesquisa na área. É nessa vertente que iremos nos apegar, considerando não 

apenas a palavra escrita, mas sim qualquer forma de linguagem que possa transmitir uma 

mensagem dentro dos sites de redes sociais. 

Para estabelecer um diálogo com os usuários desses sites, as instituições que utilizam o 

Facebook ou qualquer rede social na internet precisam, muitas vezes, criar uma relação de 

proximidade e isso perpassa pela escolha da linguagem a ser utilizada, ressaltando, como afirma 

                                                
4 Iremos utilizar o termo usuários para nos referirmos àqueles que fazem uso das redes sociais na internet. Em 
outras ocasiões também poderemos utilizar a palavra público, com o mesmo significado.  
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Orlandi (1996, p. 265), que, “na linguagem, a crítica é um exercício cotidiano”. Por esse motivo 

é necessário que todas as postagens sejam avaliadas e a seleção do que vai ser escrito é um 

processo minucioso, já que “ser mediador, no domínio do discurso, é fixar sentidos, é organizar 

as relações e disciplinar os conflitos” (ORLANDI, 1996, p. 275). É preciso ter uma ideia muito 

clara da mensagem que deseja transmitir, para evitar equívocos e otimizar a ação.  

McLuhan, em 1964, já pregava que os meios são essenciais para a compreensão das 

mensagens, “as mais recentes abordagens ao estudo dos meios levam em conta não apenas o 

‘conteúdo’, mas o próprio meio e a matriz cultural em que um meio ou veículo específico atua” 

(MCLUHAN, 2006, p. 25). O quanto essa situação não vem se intensificando desde que ele 

escreveu essas palavras? Os sites de redes sociais ainda não eram cogitados, já que a própria 

internet não era conhecida, mas o fato de que a informação atende ao meio para o qual é 

projetada, já era uma verdade. O autor escreveu em um momento no qual a televisão e o rádio 

eram os grandes protagonistas da comunicação e já percebia que os meios de comunicação 

mudavam de forma acelerada, afetando diretamente a forma como a transmissão da mensagem 

acontece. 

Este trabalho é dedicado ao estudo de um site de rede social específico, o Facebook. 

Consideramos que a linguagem utilizada é muito semelhante a outros sites, aplicativos ou 

plataformas que se destinam ao mesmo propósito, mas, neste momento, o que nos motiva é a 

forma como instituições utilizam recursos linguísticos em suas publicações oficiais nesse 

espaço.  

É importante estabelecermos um critério para o que chamamos de sites de redes sociais, 

então, conforme aponta Recuero (2007)5  

 
Sites de redes sociais são suportes informáticos que proporcionam que as 
pessoas, em sua utilização, possam demonstrar sua rede social, construí-la ou 
mesmo, complexificá-la. No entanto, esses sites, em si, não constituem a rede. 
A rede é constituída pelos atores - as pessoas- e as interações que são trocadas 
através do site. Esses dois elementos são, no entanto, resultados da 
apropriação da tecnologia pelos indivíduos e não uma característica 
determinada pelo site. Esses sites, como todas as tecnologias de comunicação 
mediada pelo computador, são elementos de suporte, mas não grupos sociais 
(RECUERO, 2007). 

 

A partir desta assertiva, torna-se crucial compreender o que são redes (sociais), mídias 

(sociais) e redes (sociais) na internet, para, depois, nos debruçarmos sobre os sites de redes 

(sociais), que representam o nosso real interesse de estudo.  

                                                
5 Esse e outros textos foram retirados da internet, não sendo possível identificar a página. 
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O termo redes sociais é utilizado para caracterizar pessoas ou grupos que tenham 

interesses mútuos e desejam compartilhá-los, “é sempre um conjunto de atores e suas relações” 

(RECUERO, 2010, p. 69). Os estudos sobre redes sociais apontam que elas são uma realidade 

desde que o homem começou a se organizar em grupos. Já as mídias sociais são espaços, 

midiatizados, como o próprio nome já sugere, que permitem a exposição de conteúdos, sem, 

necessariamente, gerar discussão em torno dos mesmos. Nesse espaço, a interação não é pré-

requisito, como nas redes, os relacionamentos sociais são colocados em segundo plano.  

Associando essas duas noções, chegamos às redes sociais na internet, que representam 

a junção do que acontece nas redes sociais em um ambiente midiático, virtual. O objetivo é 

criar uma rede de relacionamento virtual, na qual os usuários que compartilham algum(ns) 

interesse(s) em comum, possam interagir, expor opiniões e debater os mais diversos assuntos. 

Sobre as redes sociais na internet, Recuero (2010, p. 92) afirma que elas “não são estáticas, 

paradas e nem independentes do contexto onde estão inseridas. Essas redes são, quase sempre, 

mutantes e tendem a apresentar comportamentos criativos, inesperados e emergentes”. Esse 

pensamento nos remete ao que a Sociolinguística defende, que podemos chamar de 

mutabilidade da língua, de como ela está sujeita ao contexto no qual é executada e de como 

pode ser modificada pelos falantes. Esse assunto será abordado no Capítulo 3.  

Diante das exposições elencadas, chegamos ao ponto que nos instiga, o ambiente no 

qual essas redes acontecem e se desenvolvem, os sites de redes sociais, onde as interações 

virtuais ocorrem. São espaços virtuais nos quais mensagens podem ser publicadas, com 

possibilidade de alcance imensurável. Quando algo é registrado e espalhado pela rede mundial 

de computadores, o controle sobre a publicação deixa de existir. O formato das mensagens 

postadas chama a atenção e daí decorre a nossa preocupação com a linguagem utilizada nesse 

ambiente.  

As percepções sobre o uso da língua e da linguagem são modificadas com o passar do 

tempo, ganhando novos olhares e considerações. McLuhan (2006, p. 105) escreveu que a 

“cultura fonética fornece aos homens os meios de reprimir sentimentos e emoções quando 

envolvidos na ação. Agir sem reagir e sem se envolver é uma das vantagens peculiares ao 

homem ocidental letrado”. Quando pensamos em sites de redes sociais, essa afirmação vai de 

encontro ao que observamos, já que, aparentemente, as pessoas se esforçam para demonstrar os 

seus sentimentos, podendo se expressar por meio de emojis e clicks que identificam suas 

reações, como é o caso do curtir, amei, achar graça, expressar tristeza ou raiva e outros. No 

entanto, as palavras do autor não deixam de expressar uma característica da escrita. O que 

acontece nos sites de redes sociais é que eles apenas reverberam um comportamento observado 

na sociedade atual. 
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Enquanto meio de propagação de informações, o Facebook é um importante aliado para 

as instituições que desejam se destacar nesse novo espaço de comunicação, mas o cuidado com 

as postagens é vital, para não comprometer a imagem que se deseja construir. Para utilizar essa 

ferramenta comunicacional de maneira eficiente, é preciso pensar em todos os detalhes para 

alcançar as metas estabelecidas.  

Chegamos ao ponto no qual consideramos importante apresentar um pouco do texto 

jornalístico. Essa abordagem se faz necessária quando percebemos que as informações 

divulgadas nas fanpages também são noticiadas em outras plataformas, como sites e jornais 

online. O que nos gera questionamentos como: todas precisam ter o mesmo padrão? É possível 

transmitir a mesma mensagem em formatos diferentes? A existência de um formato padrão 

minimiza a importância de outras representações? 

Com base na inquietação gerada por esses questionamentos, vamos trabalhar com 

questões que consideramos essenciais na busca de respostas.  

 

2.1- A notícia e o texto técnico  
 

Utilizamos o texto jornalístico como base para o desenrolar deste trabalho, pois o 

material coletado nas fanpages oficias pesquisadas são decorrentes de notícias jornalísticas, ou 

seja, de conteúdo informativo, com relevância social.  

Um texto jornalístico precisa responder a seis perguntas clássicas: o quê (fato ocorrido), 

quem (personagem envolvido), como (a forma como a situação aconteceu), onde (local do fato), 

quando (momento da ocorrência) e por quê (motivo que ocasionou o fato). Essas indagações, 

quando respondidas, correspondem ao lead (lide), ou seja, ao fragmento principal e inicial de 

uma matéria, a síntese da notícia.  

Outra característica dos textos jornalísticos é o uso do recurso chamado “pirâmide 

invertida”, que trabalha com a ordem inversa de importância dos dados da notícia, assim, 

consiste na abordagem dos aspectos mais interessantes primeiro e os menos atraentes em 

sequência, tornando possível a exclusão do(s) último(s) parágrafo(s) sem ocasionar grande 

prejuízo ao conteúdo. Para que tudo isso seja concretizado no texto, o responsável pela escrita 

precisa partir de alguma orientação, que é a chamada pauta. Ela indica o assunto que deverá ser 

abordado e precisa constar, além do assunto, informações que possibilitem a produção do 

material solicitado, como data, local, sugestões de entrevistados entre outras indicações.  

A objetividade também é um ponto chave na produção jornalística e uma questão que 

gera muitas dúvidas e calorosas discussões.  
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A objetividade é definida em oposição à subjetividade, o que é um grande 
erro, pois ela surge não para negá-la, mas sim por reconhecer a sua 
inevitabilidade. Seu verdadeiro significado está ligado à ideia de que os fatos 
são construídos de forma tão complexa que não se pode cultuá-los como a 
expressão absoluta da realidade. Pelo contrário, é preciso desconfiar desses 
fatos e criar um método que assegure algum rigor científico ao reportá-los 
(PENA, 2005, p. 50, grifo do autor). 

 

A tão sonhada objetividade jornalística parece algo utópico, pois o ser humano é 

subjetivo em sua essência e carrega consigo referências e crenças que estão intrínsecas em sua 

personalidade e de alguma forma sempre escapam. Entretanto, a busca pela objetividade é uma 

meta importante, pois controla os impulsos e minimiza a sobrecarga de impressões de quem 

escreve no texto, a menos que não se tenha o interesse de parecer objetivo ou imparcial. Nessa 

perspectiva, assim como Pena, acreditamos que o método de produção jornalística deve ser 

objetivo e não o jornalista em si, já que não podemos fugir da natureza humana. 

Uma forma de demonstrar a preocupação com os critérios da objetividade é ouvir os 

dois ou mais lados de uma mesma história. Esse cuidado possibilita que o profissional dê voz 

a mais de uma versão do fato, o que busca gerar credibilidade à informação. Independente de 

qual a postura adotada pelo jornalista ou pelo veículo de comunicação, se é informativo ou 

opinativo, o princípio base para o jornalismo é sempre primar pela veracidade e precisão das 

informações prestadas ao público. 

O jornalismo é uma profissão dinâmica, novidades estão sempre surgindo e acompanhar 

as novas tendências é um dos grandes desafios daqueles que se propõem a atuar na profissão. 

O ambiente virtual já é um espaço amplamente utilizado seja para veicular matérias ou buscar 

fontes. “O surgimento da internet proporcionou que as pessoas pudessem difundir as 

informações de forma mais rápida e mais interativa. Tal mudança criou novos canais e, ao 

mesmo tempo, uma pluralidade de novas informações circulando nos grupos sociais” 

(RECUERO, 2010, p. 116). Os profissionais da comunicação logo precisaram se adaptar a essa 

realidade e buscar continuar desenvolvendo o seu papel dentro dessa nova conjuntura. São 

vários os nomes que buscam definir esse novo formato da prática jornalística, como 

webjornalismo, jornalismo online e outros, mas todos representam uma mesma realidade, a de 

que o advento da internet contribui significativamente para modificar a forma de atuação nesse 

ramo.  

Podemos considerar que jornalismo digital "pode ser precariamente definido como a 

disponibilização de informações jornalísticas em ambiente virtual, o ciberespaço, organizadas 

de forma hipertextual com potencial multimidiático e interativo” (PENA, 2005, p. 176). Hoje, 

a internet abarca várias formas de produção jornalística, pois até os meios tradicionais já 

utilizam essa tecnologia para expandir seus domínios. “Agora, no ápice de uma nova mídia, 
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fundamentada nas tecnologias hegemônicas contemporâneas, vive-se uma 

desestruturação/reestruturação nas mídias estabelecidas” (SAMPAIO, 2017, p. 2). Novos meios 

também surgiram com o ciberespaço, como blogs, websites, portais, mídias e redes sociais, o 

que requer dos profissionais da área uma atualização constante para acompanhar a 

dinamicidade dessas novas mídias.  

 “O grande desafio do jornalismo digital é encontrar sua linguagem e democratizar 

suas interfaces” (PENA, 2005, p. 183, grifo do autor). Tendo o primeiro desafio como 

orientação é que baseamos o nosso trabalho, no sentido de discutir a linguagem utilizada em 

um ambiente específico desse espaço virtual, que é o Facebook. 

A linguagem é um desses fatores importantes, pois ela pode atrair ou afastar o público, 

além de ser uma marca registrada, através da qual a instituição pode se firmar frente à sociedade. 

Diante dessa abordagem, utilizamos o que indica Nilson Lage (2015), quando fala sobre o 

assunto: 

 
Precisamos de conceito de linguagem mais amplo, que não se refira apenas a 
uma língua, mas a grande variedade delas; e que se relacione com disciplina 
mais abrangente do que a Linguística, capaz de abarcar a totalidade dos 
sistemas simbólicos (LAGE, 2015, p.1). 

 

Essa relação entre Comunicação e Linguística é o nosso ponto de convergência, onde 

pretendemos mostrar os laços que unem essas duas ciências. Ressaltando que o primordial nessa 

discussão é que a mensagem transmitida seja compreendida pelo receptor, pois, caso contrário, 

a comunicação não existe. Com essa percepção continuamos nos baseando em Lage (2015), 

quando afirma: 

 
A conciliação entre esses dois interesses – de uma comunicação eficiente e de 
aceitação social – resulta na restrição fundamental a que está sujeita a 
linguagem jornalística: ela é basicamente constituída de palavras, expressões 
e regras combinatórias que são possíveis no registro coloquial e aceitas no 
registro formal (LAGE, 2015, p. 28). 

 

No jornalismo tradicional são estabelecidas algumas normas para a elaboração do texto, 

como, por exemplo, a atenção às normas linguísticas e o texto coloquial. O texto coloquial ou 

informal, como alguns preferem chamar, se difere do informal pesquisado neste trabalho, pois 

o coloquial/informal no jornalismo é referente a uma linguagem simples, de fácil compreensão 

e assimilação. O texto jornalístico tem que ter uma linguagem que seja agradável ao leitor e não 

pode ser rebuscada, o receptor precisa ler e compreender a mensagem de forma imediata. 

Regras gramaticais e a norma padrão precisam ser atendidas, pois, caso isso não ocorra, poderá 
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colocar em risco a reputação do jornalista ou do veículo, além de comprometer a compreensão 

do conteúdo. 

Neste trabalho, defendemos a utilização de uma linguagem não formal e descontraída 

nas redes sociais, o que representa a possibilidade de utilização de gírias, jargões, símbolos e 

emojis, para compor um texto. Algo que ainda consideramos improvável no jornalismo 

tradicional. 

 

2.1.1- Uma notícia, vários formatos  
 

O texto jornalístico e o profissional que o formata estão presentes neste trabalho sob a 

justificativa de que são esses profissionais que, em vários casos, compõem as assessorias de 

comunicação e, muitas vezes, são responsáveis pela elaboração dos textos publicados em sites 

de redes sociais oficiais. Essa é uma tarefa que pode ser considerada relativamente nova, o que 

gera uma série de dúvidas sobre qual o modelo a seguir. Não existe uma fórmula pronta para 

essa abordagem, por isso, esse é um tema instigante, pois vários caminhos podem ser pensados. 

Os sites de redes sociais são usados como suporte para essa nova formatação comunicacional, 

onde a linguagem muda para se adequar ao meio e ao público, sem perder a essência tanto 

linguística quanto jornalística. Como afirma Palácios e Ribas (2007): 

 
Um dos desafios lançados ao jornalista contemporâneo é produzir uma mesma 
notícia para ser veiculada em diferentes formatos. Eis o jornalista multimídia, 
aquele que é capaz de circular competentemente por vários suportes, 
entendendo as especificidades de cada um e explorando ao máximo suas 
potencialidades (PALÁCIOS; RIBAS, 2007, p. 80). 

 

Esse profissional está precisando se adaptar a uma nova plataforma de divulgação do 

conteúdo jornalístico. Representa um dos desafios daqueles que trabalham com comunicação 

online. Nesse sentido, a linguagem não é apenas o instrumento através do qual se transmite a 

notícia, ela pode ser carregada de aspectos que transformam e complementam o texto. De 

acordo com Oliveira e Abiahy (2015), existe um problema nessa questão  

 
Constata-se que o espaço das páginas e dos perfis acaba sendo utilizado como 
uma extensão do site institucional, uma forma de chegar até o cidadão e 
disseminar a informação que a instituição julga como útil e necessária. A 
ausência, portanto, na utilização de recursos imagéticos e ferramentas próprias 
das mídias sociais que possam gerar empatia e identificação são problemas a 
serem enfrentados por aqueles que são responsáveis pela comunicação virtual 
(OLIVEIRA; ABIAHY, 2015, p. 152). 
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Diferente do que afirmam os autores, acreditamos que essa manutenção do formato 

utilizado em sites institucionais é uma opção, seja dos profissionais responsáveis em formatar 

essas mensagens ou das instituições enquanto geradoras de conteúdos. Algumas organizações 

apenas reproduzem o que é divulgado em sua página oficial. Os posts 6  são sínteses das 

publicações do site, sem a presença de nenhum artifício que remeta à dinâmica das mídias 

sociais, como emojis, vocativos, pontuações fora do padrão ou outros. 

Em sequência, faremos uma apresentação de como o jornalismo se tornou parte da 

comunicação organizacional e como essas duas áreas desenvolvem uma trajetória conjunta nos 

dias atuais, momento no qual a internet representa um dos maiores instrumentos de divulgação 

de conteúdo. 

 

2.2- Comunicação e compromisso com a informação 
 

A invenção do jornalismo é atribuída, por alguns estudiosos, ao imperador romano Júlio 

César, com o objetivo de divulgar suas conquistas e informar sobre a expansão do Império. 

Assim foi criada a Acta Diurna, o primeiro jornal sobre o qual se tem notícia, em 59 a.C. (antes 

de Cristo). Essa forma inicial de jornalismo também foi a primeira proposta do que conhecemos 

hoje como comunicação organizacional, pois, como publicação oficial, a Acta Diurna 

transmitia apenas informações concernentes aos objetivos do Império Romano.  

A questão histórica nos traz informações importantes para compreendermos a função 

que o jornalismo já exerceu e exerce em uma sociedade. As mudanças não podem ser 

desconsideradas e as implicações para a formatação que temos nos dias atuais também podem 

ser constatadas nas nossas práticas. 

 
Na verdade, não só na forma como no conteúdo, a maior parte dos jornais da 
virada do século XIX para o XX pouco se parecem com os nossos jornais de 
hoje. O próprio papel da imprensa naquele contexto era visto de outra maneira 
[…]. Naquele contexto, o jornalista se confundia com o educador. Ele via 
como sua missão suprir a falta de escolas e de livros através dos seus escritos 
jornalísticos (LUSTOSA, 2003, p. 15). 

 

Esse papel de educador atribuído ao jornalista, de acordo com as nossas convicções, não 

é algo totalmente pretérito, por mais que, atualmente, a disponibilidade de livros seja imensa, 

o acesso é muito mais facilitado e a educação não é tão excludente quanto já foi (o que não 

significa que hoje ela contemple a todos), o jornalista ainda tem o papel de ser um agente 

educador, no sentido de apresentar os acontecimentos e possibilitar que as pessoas conheçam 

                                                
6 O mesmo que postagens. 
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os fatos e façam as suas ponderações, pelo menos esse é o sentido real do jornalismo, ser 

mediador entre o indivíduo e a informação. Como cada um vai usar o conhecimento que lhe foi 

passado é uma questão individual. 

 

2.2.1- Comunicação organizacional atenta às tendências do universo digital  
 

A comunicação organizacional representa um campo estratégico para qualquer 

segmento que preze ou vislumbre um relacionamento promissor e duradouro com o seu público.  

Dentro desse cenário, a assessoria de comunicação7, local de trabalho de jornalistas, relações 

públicas e profissionais de publicidade e propaganda, desempenha um papel crucial para que 

essa comunicação aconteça de maneira eficaz. Como o setor responsável por pensar e 

implementar estratégias para otimizar a comunicação organizacional em diversas ocasiões, 

possibilita o diálogo com segmentos sociais variados.  

Aqui, utilizamos o conceito proposto por Torquato, que é um dos pioneiros no Brasil a 

debater o tema, para definirmos comunicação organizacional, já que esse é um assunto que nos 

leva a várias outras discussões8. De acordo com o autor, comunicação organizacional é “um 

sistema de transporte de uma ideia, de um conceito, de um corpo filosófico e das ações 

empreendidas por uma entidade” (TORQUATO, 2002, p.162). Desde 1950, diversos autores 

se dedicam aos estudos da comunicação organizacional, mas não vamos aqui fazer um resgate 

histórico dessas pesquisas, apenas deixando claro que esse é um campo que gera muita 

discussão e é analisado por perspectivas e ângulos diferentes.  

Não é papel da comunicação organizacional apenas cuidar da imagem institucional, a 

esse segmento também cabe a aproximação com diferentes atores sociais, sendo necessário 

fazer uma gestão de relacionamentos, com a responsabilidade de suprir as demandas referentes 

à construção e divulgação de notícias oficiais. Dentre as atribuições da assessoria de 

comunicação, que, normalmente, é a responsável por essa demanda, é importante destacar três 

situações nas quais a atuação desse setor é essencial: elaboração de releases9- momento no qual 

a assessoria faz a seleção de conteúdos que considera importantes para serem explorados; 

gerenciamento de crises- uma das situações nas quais a assessoria de comunicação é mais 

lembrada dentro de uma instituição, de qualquer esfera, seja pública, privada ou do terceiro 

setor, pois são em situações de crise, nas quais as respostas precisam ser rápidas e eficazes, que 

                                                
7 Também pode ser chamada de secretaria ou setor de comunicação, dentre outros. 
8 São diversas as nomenclaturas que se misturam ou são confundidas com comunicação organizacional, como 
comunicação institucional, pública, corporativa e outras. Aqui utilizaremos comunicação organizacional e 
institucional. 
9 Texto jornalístico, utilizado para divulgar informações sobre um determinado assunto. 
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todos se voltam para a comunicação e percebem a sua importância; e o relacionamento com a 

mídia- possibilita que os assuntos da organização possam ser tratados por outros meios que não 

apenas os oficias, dando maior capilaridade aos temas divulgados. 

Os processos comunicacionais precisam ser constantemente redimensionados para 

atender aos anseios e necessidades da sociedade contemporânea. Em um momento no qual as 

informações circulam de maneira quase que instantânea, a reponsabilidade das pessoas que 

trabalham com informação é cada vez maior, pois a divulgação rápida nem sempre é a mais 

eficaz. A comunicação precisa ser bem pensada e elaborada com cuidado, pois, uma vez que 

um assunto é disponibilizado na internet, é impossível medir o seu alcance e as suas 

consequências, especialmente em tempos de sites de redes sociais. Os públicos dessas redes 

 
 [...] são cada vez mais exigentes e cobram das organizações responsabilidade 
social, atitudes transparentes, comportamentos éticos, graças a uma sociedade 
mais consciente e uma opinião pública sempre mais vigilante. E, neste 
contexto, a comunicação passa a ser estratégica e a sua gestão tem que ser 
profissionalizada e dirigida com competência (KUNSCH, 2006). 

 

À comunicação organizacional cabe o papel de trabalhar nessa dinâmica, prezando o 

estímulo pela circulação de informações com valor jornalístico, pois assim tem maior 

possibilidade de conquistar a confiança da sociedade e da imprensa. Importantes aliados das 

organizações para divulgação de notícias são as redes sociais, instrumentos que possibilitam a 

disseminação rápida da informação, além de permitir uma integração com diversos agentes 

sociais. 

Adotamos a nomenclatura sites de redes sociais para nos referirmos ao Facebook e a 

outras plataformas que, a partir da internet, promovem o compartilhamento de conteúdo e a 

interação entre os usuários de uma rede online. A velocidade das informações transmitidas por 

essas vias é avassaladora, pois cada usuário é um compartilhador em potencial. 

Muitas pessoas visualizam uma informação, primeiramente, nos sites de redes sociais e 

só depois buscam outras fontes. Essa vantagem inicial dá aos segmentos que utilizam esses sites 

a possibilidade de conquistar a confiança e simpatia do usuário, que pode fazer daquele a sua 

principal fonte de informação sobre um determinado assunto ou segmento. Percebendo a 

importância dessas novas plataformas de divulgação, as equipes que trabalham com 

comunicação organizacional estão se dedicando cada vez mais a esse ramo. Para isso, nomeiam 

profissionais específicos para atuarem nessa área, cuidam da interação, no sentido de responder 
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com precisão e agilidade aos questionamentos dos seguidores10, criam layouts que despertem a 

atenção e, finalmente, pensam estrategicamente na linguagem utilizada nas postagens. 

Diversas são as estratégias utilizadas para buscar a aproximação com os usuários das 

redes sociais online, mas, quando falamos em linguagem, percebemos que é importante a 

elaboração de conteúdo específico para esses espaços, que, conforme Oliveira e Abiahy (2015), 

são 
 

espaços híbridos, portanto, e isso causa ainda atordoamento quanto ao modo 
de abordar esse “usuário”. Afinal, é a instituição que está se comunicando, em 
seu modo impessoal, abrangente, oficial, e, por outro, o espaço da rede exige 
uma forma de abordagem mais próxima, menos sisuda, por ser o ambiente em 
que o “usuário” está acostumado a vivenciar a ludicidade, com facilidade de 
expressão, vide que o grande número de informações que circula nas mídias 
sociais se dá entre pessoas que são intimas e é carregado de humor e 
afetividade, por exemplo (OLIVEIRA; ABIAHY, 2015, p. 147). 

 

O que chamaremos de dinamismo lexical tem um papel importante nessa relação, pois, 

continuando com a linha de pensamento dos autores, 

 
a relação que as mídias sociais pensam em suscitar já́ vem impregnada da 
expectativa de intimidade e ludicidade, afinal, você é “amigo” de um perfil, 
“curte” uma página, “segue” um perfil. Essas palavras carregam, em sua 
semântica, a expectativa de afetividade, admiração, engajamento 
(OLIVEIRA; ABIAHY, 2015, p. 148).  

 

Realmente, tudo isso pode ser observado nas relações propostas e estabelecidas nos sites 

de redes sociais mais utilizados. Talvez seja uma retomada da proposta inicial do surgimento 

desses sites, especificamente do Facebook, que foi criado para possibilitar a integração de 

estudantes de um campus universitário e acabou se transformando em uma das mais importantes 

empresas mundiais da atualidade. 

Essa “expectativa de intimidade” trazida pelos autores repercute diretamente na 

linguagem utilizadas nos sites de redes sociais, pois a linguagem é mais uma forma de criar 

empatia e aproximação. A partir desse sentimento inicial é possível construir um 

relacionamento mais próximo com o usuário, demonstrando que o conteúdo foi elaborado 

especificamente para aquele ambiente. 

Os sites de redes sociais são espaços nos quais as pessoas ou organizações se 

pronunciam sobre assuntos diversos e de formas também diversas. Algo perceptível é que esses 

ambientes são também impulsionadores da ampliação lexical de uma língua, pois podemos 

observar a quantidade de palavras que começam a compor o nosso léxico, que são decorrentes 

                                                
10 Usuários de uma determinada rede social na internet, que “seguem” um perfil ou página. 
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desses espaços. Assim, podemos afirmar que comunicação, novas tecnologias e língua(gem) 

estão intimamente ligadas. 

“Quem é capaz de mexer em várias mídias ao mesmo tempo e, além disso, escreve 

corretamente e em português culto, tem grandes chances de tornar-se um ciberjornalista11” 

(FERRARI, 2004, p. 42). Essa afirmação demonstra o que a autora acredita serem 

conhecimentos básicos para um jornalista atuar na comunicação virtual. Consideramos que em 

tempos de mídias sociais, essa necessidade do “português culto” vem perdendo espaço, não que 

o conhecimento não seja necessário, mas a aplicação já não se dá nos mesmos moldes, pois a 

linguagem a ser utilizada nesse meio pode ser uma forma de aproximar o público e possibilitar 

interação, objetivo para o qual o uso de uma linguagem muito culta pode atrapalhar.  

Iremos destinar um espaço neste trabalho para discutir questões linguísticas começando 

pela distinção entre língua e linguagem e apresentando um pouco do contexto histórico que 

envolve essa questão. 

                                                
11 Criador de textos jornalísticos para a Web 
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3- LINGUAGEM, LÍNGUA E INTERAÇÃO SOCIAL 
 

Os estudos sobre língua e linguagem permeiam os pensamentos de todos que se dedicam 

aos estudos da Linguística, pois esse é o ponto de partida para qualquer estudo que se pretenda 

fazer nessa área e, por mais que pareça, não é uma tarefa fácil. O início dessa discussão está 

intimamente ligado à evolução do homem, pois, para entendermos o que é a língua e a 

linguagem, precisamos, primeiro, tentar compreender como elas surgem enquanto questões 

essenciais para a nossa sobrevivência.  

A linguagem, enquanto forma de comunicação primária, vai muito além da utilização 

do aparelho fonador, pois, em tempos remotos, a mímica já era uma forma de comunicação, já 

que, através dela, era possível transmitir uma mensagem ou contar uma história. A fala surgiu 

das limitações desse sistema gestual, sendo possível considerar que a mesma foi uma adaptação 

da linguagem manual. O homem pré-histórico tinha no grito uma das suas mais eficientes 

formas de expressão, pois, em situações variadas, o grito exprimia diferentes sentimentos e 

objetivos como ordenar, expressar dor física ou sentimental, trocar experiências, se integrar e 

transmitir conhecimento.  

Câmara Jr. (1997, p. 159) define linguagem como uma faculdade que o ser humano tem 

de exprimir seus estados mentais. Dubois et al (1998, p. 387) amplia um pouco esse conceito, 

afirmando que a linguagem “é a capacidade específica à espécie humana de comunicar por meio 

de um sistema de signos vocais (ou língua), que coloca em jogo uma técnica corporal complexa 

e supõe a existência de uma função simbólica e de centros nervosos geneticamente 

especializados”. Assim, consideramos que linguagem é um ato que possibilita a comunicação, 

podendo ser concretizado de maneiras diversas, seja por meio de gestos, emissão de sons, 

desenhos e outros. 

Com a evolução, o grito do homem pré-histórico foi sendo “lapidado” e transformado 

em fala, então não era mais necessário gritar para tudo, começou-se a perceber que as 

informações podiam ser passadas através de outro formato de comunicação. Para os estoicos, o 

homem nasce como uma tábula rasa, que deve ser preenchida com as experiências, a língua 

seria a forma de expressar essas experiências e pensamentos e a voz seria o meio pelo qual isso 

deveria acontecer, o veículo. Considerando o homem enquanto ser social, podemos afirmar que 

é devido a isso que ele estabelece relações a partir de redes e a linguagem é um instrumento 

que torna essas conexões possíveis.  

Câmara Jr. (1998, p. 158) considera a língua como um sistema de linguagem que 

“compreende uma organização de sons vocais específicos, ou fonemas (v. fonema), com que 

se constroem as formas linguísticas (v. forma), e uma língua se distingue de outra pelo sistema 
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de fonemas e pelo sistema de formas, bem como pelos padrões frasais, em que essas formas se 

ordenam na comunicação linguística ou frase”. 

Partindo desse mesmo pressuposto Dubois et al (1998, p. 378) propõe que “no sentido 

mais corrente, língua é um instrumento de comunicação, um sistema de signos vocais 

específicos aos membros de uma mesma comunidade”, complementando que “a língua é a parte 

da linguagem que existe na consciência de todos os membros da comunidade linguística, a soma 

das marcas depositadas pela prática social de inúmeros atos de fala concretos” (DUBOIS et al, 

1998, p. 379). Em resumo, os autores consideram que a língua é um sistema de signos regido 

por regras, permitindo a comunicação entre o emissor e o receptor, reconhecendo a pluralidade 

de línguas existentes. 

Acreditamos que a língua foi originada dessa necessidade do homem de se comunicar, 

percebemos que antes de aprender a gramática ou as normas que a regem, a criança já sabe se 

expressar através da linguagem. Em virtude disso, foi necessário identificar como está 

organizada essa língua e com isso foram criadas as primeiras gramáticas, que foram pensadas 

para que a comunicação acontecesse com sucesso e a língua fosse executada de maneira 

uniforme.  

 
Assim, o tratamento cultural das coisas da comunicação requer englobar os 
fatos geradores (não apenas técnicos, mas culturais: a imaginação, as 
memórias profundas, os mitos, as crenças, as experiências semióticas e as 
memórias profundas das vivências, corporais ou espirituais), mas também os 
cenários que esses mesmos fatos podem gerar ou já́ estão gerando 
(BAITELLO JUNIOR, 2014, p. 12). 

 

Dessa forma, o autor afirma que comunicação e cultura são indissociáveis e, nesse 

sentindo, convergimos as nossas ideias, quando defendemos que a língua está imbricada nesse 

processo e acompanha as mudanças culturais, sempre no sentido de viabilizar a comunicação. 

Diante desse contexto, percebemos que a gramática normativa ou tradicional foi criada 

com o intuito de estipular padrões linguísticos para uma comunidade e também para assegurar 

questões culturais, que implicam em um determinado estilo de vida. 

A gramática tradicional teve sua origem na Grécia antiga (século V a.C.), a partir de 

bases filosóficas, com isso Platão foi um dos primeiros filósofos a tratar as questões da origem 

da língua e a buscar se existia ligação entre o significado da palavra e sua forma, já Aristóteles 

criou as “categorias de pensamento”, possibilitando o que conhecemos hoje como classes de 

palavras. Os filósofos que estudavam as línguas eram considerados como naturalistas, aqueles 

que acreditavam na naturalidade da relação entre o significado da palavra e sua forma, e os 

convencionalistas, que consideravam existir uma relação de convenção entre o significado e a 
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forma. Após esse período, surgiu a disputa entre analogistas e anomalistas, situação na qual as 

analogias eram referentes à regularidade, enquanto as anomalias eram as irregularidades da 

língua. 

 

3.1- A gramática normativa no contexto histórico 
 

O conceito de gramática que temos hoje é resultado de uma construção histórica, nossas 

crenças sobre o que é certo e errado na língua vem do estabelecimento de um status quo que 

não faz mais parte da nossa realidade, mas ainda rege a nossa conduta linguística. 

As primeiras gramáticas foram escritas pelos alexandrinos, com o objetivo de tornar os 

textos de Homero acessíveis e preservar o grego clássico para que não fosse corrompido, daí 

surgiu a noção de certo e errado na língua, que nos acompanha até hoje. Vários dos conceitos 

existentes nas gramáticas atuais são decorrentes dos que foram apresentados na gramática 

grega. No período helenístico "O objeto do gramático era, portanto, a língua escrita exemplar, 

ou seja, para a cultura helenística, a língua literária. E o gramático perseguia dois objetivos: 

descrever essa língua e, ao fazê-lo, estabelecer um modelo a ser seguido por todos os que 

escreviam” (FARACO, 2008, p. 133).  

Dessa forma, a gramática foi criada com o intuito de fixar modelos tidos como corretos, 

baseados na escrita dos poetas e prosadores consagrados. A primeira gramática latina foi escrita 

por Varrão, que a definiu como "a arte de escrever e falar corretamente; e de compreender os 

poetas” (FARACO, 2008, p. 137). Entre as primeiras gramáticas portuguesas, que começaram 

a surgir a partir de 1536, está a de João de Barros, que foi publicada em 1540. Nesse período, 

Portugal ainda representava uma potência marítima e mercantil. À definição anterior de 

gramática, João de Barros fez uma pequena alteração, não se referindo mais aos poetas e sim 

aos barões doutos, que eram os letrados da época.  

Passando para a gramática do século XIX, organizada por Vicente R. da Costa Soares, 

pode-se afirmar que a gramática estabelece como se deve exprimir os pensamentos de uma 

maneira que atenda às regras bem estabelecidas e respeitando o chamado bom uso da língua. 

Observando o percurso histórico da origem da gramática é possível perceber que: 
 
[...] essa gramática procurou estabelecer as regras, consideradas as melhores, 
para a língua escrita, com base no uso que dela faziam aqueles que a sociedade 
considerava e considera os seus mais ‘bem acabados’ usuários, os chamados 
‘grandes escritores’, tanto poetas, quanto pensadores (MATTOS; SILVA, 
2002, p. 12). 
 

Isso é complementado pelos autores quando afirmam que “a gramática tradicional 

estabelece regras de um predeterminado modelo ou padrão da língua, para aqueles que já 
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dominam outras variantes dessa língua e também algumas regras daquela variante que é a 

padrão” (MATTOS; SILVA, 2002, p. 12). A gramática tradicional reforça o “dialeto da elite”, 

utilizado pela classe dominante e o seu ensino, dependendo da abordagem, silencia outros usos.  

Isso já era percebido no Sânscrito, que era chamada pelos antigos como “a língua dos 

deuses”, usada por eruditos e sacerdotes, era a língua da Índia antiga e da filosofia védica, sendo 

a língua considerada perfeita, na qual a interpretação deve ser exatamente o que se pretende 

expressar. O falante e o ouvinte devem compreender perfeitamente a gramática e a sintaxe 

sânscritas. Panini copilou as regras do Sânscrito em um livro sobre a gramática sânscrita, com 

o objetivo de organizar os elementos da fala, já que até mesmo a língua perfeita passou por uma 

tradição vocal para, posteriormente, ser colocada na forma escrita.  

Essa influência deixa claro que, por mais pura que se pretenda ser uma língua, sempre 

haverá exposição às relações humanas e estará sujeita a mudanças e adequações ao uso dos 

falantes, isso demonstra que a língua, utilizada como instrumento de poder e segregação, pode 

favorecer a um determinado grupo social em relação a outro, mesmo que esse outro seja a 

maioria. Há, ainda hoje, aqueles que defendem a gramática prescritiva, como norma idealizada 

e tradicional e outros que acreditam ser necessário “criar condições para que a voz, a palavra, 

os discursos diversos, diferentes daquele, tenham a sua vez” (MATTOS; SILVA, 2002, p. 14). 

Independente de qual vertente se apoie é importante sempre ter em mente que: "A 

diferença valorativa é de caráter social. Isso significa dizer que todas as formas e variedades 

linguísticas têm uma organização estrutural (uma gramática), embora só algumas recebam a 

qualificação de corretas" (FARACO, 2008, p. 136). Assim, consideramos que a língua é sim 

um instrumento de poder que serve tanto para agregar quanto para segregar. 

Ferdinand de Saussure (1857-1913), linguista e filósofo suíço, é considerado o pai da 

linguística, já que foi ele quem constituiu o modelo teórico que deu início à linguística moderna, 

a partir da publicação póstuma do Curso de Linguística Geral (1916). Obra que definiu a língua 

como um sistema vivo em transformação constante, e estabeleceu a dicotomia langue x parole, 

na qual a primeira (língua) é considerada homogênea e coletiva (fato social), enquanto a 

segunda (fala) é tida como heterogênea e individual. Sobre a gramática Saussure considera que:  

 
Esse estudo, inaugurado pelos gregos, e continuado principalmente pelos 
franceses, é baseado na lógica e está desprovido de qualquer visão cientifica 
e desinteressada da própria língua; visa unicamente a formular regras para 
distinguir as formas corretas das incorretas; é uma disciplina normativa, muito 
afastada da pura observação e cujo ponto de vista é forçosamente estreito 
(SAUSSURE, 2010, p. 7). 
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Corroborando parte do pensamento saussureano, acreditamos que a língua vai muito 

além do que a normatização, do que o simples emprego de regras. A língua é rica em sua 

essência e tem muitas questões a serem abordadas além da sua padronização. Esse é o ponto 

crucial do nosso trabalho, visualizar como formas que fogem ao que é preconizado na gramática 

normativa podem compor o nosso arcabouço linguístico, sem, contudo, comprometer o objetivo 

primordial da linguagem, que é possibilitar a comunicação entre os indivíduos, como demonstra 

a sociolinguística. 

O padrão normativo da língua vem perdendo espaço no mundo contemporâneo, pois:  

 
A vulgarização do sistema de ensino público e o fenômeno dos meios de 
comunicação de massa, ocorridos nas últimas décadas, acabaram por 
consolidar a tendência ao afrouxamento normativo no português culto, 
configurando-se, assim, neste século, a direção da mudança na norma culta, 
que tende a se afastar do padrão prescrito pelas gramáticas normativas; estas, 
sim, em alguns aspectos, em flagrante conflito com a realidade linguística, 
preservando uma anacrônica fidelidade aos cânones de Coimbra (LUCHESI, 
2001, P. 107). 

 
Isso só demonstra o quanto a língua é rica e dinâmica. Ela não fica estagnada atendendo 

apenas aos padrões prescritivos. O uso a faz ganhar novas características e aplicações e isso só 

é possível a partir das relações humanas. 

 

3.2- A dinâmica de variação linguística 
 

Diferente da concepção saussureana, de que a língua é homogênea, objetiva e 

sistemática, Bakhtin pensa que “a língua está sempre afetada pelo que lhe é exterior, este sendo 

constitutivo dela” (MENDONÇA, 2004, p. 240). Esse pensamento permite estabelecer que o 

ambiente pode determinar a sua forma. A língua não acontece de maneira isolada, ela está 

sempre inserida em um determinado contexto, tendo objetivos diversos. Para que esses 

objetivos sejam atendidos é necessário que haja uma adequação da língua ao meio no qual é 

utilizada.  

Segundo Lucchesi (1994, p. 19), a Sociolinguística “tem por objeto de estudo os padrões 

de comportamento linguístico observáveis dentro de uma comunidade de fala e os formaliza 

analiticamente através de um sistema heterogêneo, constituído por unidades e regras variável”, 

considerando que “o sistema linguístico que serve a uma comunidade heterogênea e plural deve 

ser também heterogêneo e plural para desempenhar plenamente as suas funções; rompendo-se 

assim a tradicional identificação entre funcionalidade e homogeneidade” (LUCHESI, 1994, p. 

19). Labov (1996) complementa esse pensamento considerando que, na Sociolinguística, os 

aspectos funcional e social da linguagem estão interligados, sendo indispensável entender um 
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para compreender o outro. Essa discussão se faz necessária por nortear as concepções de língua 

adotadas para o desenvolvimento deste estudo. 

Consideramos importante ressaltar que este trabalho não é sobre variação linguística, 

apesar desse ser um fator importante na nossa abordagem. Entre outras questões, a intenção é 

indicar como a linguagem pode ser alterada por um meio, nesse caso, como as redes sociais na 

internet estão sendo capazes de modificar a seleção vocabular dos seus usuários. Essa seleção 

não é feita apenas por indivíduos que utilizam perfis pessoais, mas também por órgãos ou 

setores que representam toda uma organização. 

A implementação de alguns formatos inovadores na linguagem vai de encontro ao que 

é defendido pela gramática normativa e pelos manuais de comunicação. 

A definição de texto jornalístico no Manual de Redação da Folha de São Paulo12 

apresenta uma visão interessante de como um veículo de comunicação, que é um dos jornais 

impressos, que também conta com versão online, com maior circulação no Brasil, defende que: 

 
Um bom texto jornalístico depende, antes de mais nada, de clareza de 
raciocínio e domínio do idioma. Não há criatividade que possa substituir esses 
dois requisitos.  
Deve ser um texto claro e direto. Deve desenvolver-se por meio de 
encadeamentos lógicos. Deve ser exato e conciso. Deve estar redigido em 
nível intermediário, ou seja, utilizar-se das formas mais simples admitidas 
pela norma culta da língua. Convém que os parágrafos e frases sejam curtos e 
que cada frase contenha uma só ideia. Verbos e substantivos fortalecem o 
texto jornalístico, mas adjetivos e advérbios, sobretudo se usados com 
frequência, tendem a piorá-lo. 
O tom dos textos noticiosos deve ser sóbrio e descritivo. Mesmo em situações 
dramáticas ou cômicas, é essa a melhor maneira de transmitir o fato da 
emoção. Deve evitar fórmulas desgastadas pelo uso e cultivar a riqueza dos 
vocábulos acessíveis à média dos leitores. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018). 

 

É possível perceber uma visão ainda conservadora em relação ao uso da língua, 

priorizando um texto simples, porém regido pela norma culta, com pouca utilização de 

advérbios e adjetivos, além de primar pelo tom sóbrio e descritivo. O Manual ainda traz uma 

seção dedicada à gramática normativa, deixando claro, ao nosso ver, a importância que é dada 

às regras gramaticais estabelecidas na Língua Portuguesa. 

Todas essas regras são utilizadas no jornalismo tradicional e acreditamos que nos 

causaria estranheza se não fosse, porém, as redes sociais na internet representam um espaço 

                                                
12 A primeira versão do Manual foi impressa em 1984 e a versão apresentada em 2018 (Disponibilizada tanto 
impressa quanto online) traz, praticamente, a mesma definição apresentada na versão de 1998. Consultamos a 
versão online e a impressa. 
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que ainda precisa ser mais explorado, pois abre diversas possibilidades de inovações, inclusive 

linguísticas. 

A língua não é um produto pronto e acabado, ela passa por mudanças e, com isso, o 

léxico muda constantemente, sendo enriquecido com formas nunca imaginadas ou até mesmo 

antes criticadas, como por exemplo: “Vossa Mercê”, “Vosmicê”, “Você”, “Cê” e “VC”. 

Acreditamos que 

 
nos diversos momentos da história da humanidade, sempre alguma concepção 
linguística esteve em voga e esse fato pode não ter afetado prejudicialmente o 
transcurso da comunicação humana e não ter estagnado língua alguma. Pelo 
contrário, de certo, essa diversidade contribui com a dinamização do processo 
comunicativo do ser humano, em todo e qualquer idioma (MEIRA; CAMPOS, 
2016). 

 

Dentro dessa concepção, é considerado que a língua é utilizada com diversas finalidades 

e em situações variadas e é importante que o falante (re)conheça essa multiplicidade de 

possibilidades de uso, para empregar a forma que considerar adequada em determinada 

situação. 

Em momento algum este trabalho pretende desmerecer e menos ainda desqualificar a 

norma culta da língua, já que acreditamos que esse é um conhecimento de inestimável 

relevância para o falante, possibilitando a ele o domínio de uma norma padrão que é requisitada 

em diferentes circunstâncias. Apenas pregamos que outras formas não podem ser renegadas ou 

simplesmente ignoradas, pois demonstram a riqueza e dinamicidade da língua. 

O que é apresentado pode ser uma revolução linguística, com a inclusão de imagens 

como palavras, pontuações que fogem às regras estabelecidas, gírias como vocativos e 

abreviações em meio ao texto. Pode ser também apenas mais um processo de variação e, talvez, 

mudança, mas isso apenas o futuro estará encarregado de provar. 

É importante ressaltar que, com o tempo, as concepções de língua e linguagem vêm 

mudando e esse é um fator importante para os estudos da Sociolinguística e do Funcionalismo 

Linguístico. De acordo com Pezatti, citando Martinet (1994), a competência comunicativa é o 

objeto da gramática funcional e essa é a base para o que se pretende abordar, pois é necessário 

que seja analisado o funcionamento da língua dentro de um determinado ambiente para 

identificar se o uso está sendo eficaz. 

O advento da internet, que ampliou a possibilidade das pessoas se comunicarem 

utilizando o computador ou qualquer meio digital, gerou uma série de especulações sobre o que 

seria da língua depois dessa nova forma de comunicação. Muito se falou que a língua sofreria 

alterações sérias e até mesmo irreversíveis ou que isso colocaria em risco a língua como a 
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conhecemos. Como afirma Barton e Lee (2015, p. 23): “Desde o início da internet, têm sido 

feitas críticas a características linguísticas que aparecem com frequência na comunicação 

online, tais como abreviações ou ortografia estilizada”. Esse posicionamento é fundamentado 

com base em como a linguagem utilizada por jovens nesse meio poderia afetar as habilidades 

linguísticas de toda uma geração. Corroborando com o que os autores afirmam, consideramos 

que essas “alegações tendem a ser opiniões infundadas, baseadas em observações superficiais 

e muitas vezes contrárias à pesquisa acadêmica sobre a linguagem da nova mídia discutida” 

(BARTON; LEE, 2015, p. 24). 

Essa inquietação não é algo novo e consideramos saudável que exista, pois implica em 

estudos envolvendo a linguagem em usos antes inimagináveis. A diversidade contribui com a 

dinamização do processo comunicativo do ser humano, em todo e qualquer idioma, já que “[...] 

as mudanças, como bem demonstra a linguística histórica, nunca alteram a plenitude estrutural 

de nenhuma das variedades da língua. Elas passam sim por contínuas reconfigurações 

estruturais, mas nunca perdem seu caráter estruturado” (FARACO, 2008, p. 71). 

Quando se fala em comunicação institucional, a norma culta, regida pela gramática 

normativa, é predominante nas informações oficiais. Essa norma, que é ensinada nas escolas e 

está presente nos livros didáticos e gramáticas tradicionais, dita regras e estabelece padrões 

linguísticos como sendo ideais. Assim, Lucchesi (1994) classifica que o termo norma é 

empregado de duas maneiras distintas, como sendo o conjunto de padrões habituais, que é o 

utilizado na comunidade de fala, e como o conjunto de formas ideais, que é o imposto a essa 

comunidade. Na tentativa de estabelecer diferenças entre os usos, Luchesi (1994; 2001) trabalha 

com os termos normativo, culto e popular/vernáculo para classificar o português brasileiro. O 

autor acredita que: 

 
 [...] apesar de convergirem para um patamar intermediário, as duas normas- 
a culta e a vernácula- apresentam nítidas diferenças, tanto em relação à 
tendência observada nos padrões de uso, quanto em relação ao sistema de 
valores que subjazem aos padrões de uso e os determinam (LUCHESI, 1994, 
p. 27). 

 

Parece uma classificação simples, à primeira vista, mas concordando com Faraco, 

acreditamos, que “[...] ainda hoje continuamos sem saber como administrar as significativas 

diferenças entre a norma culta e a norma padrão; sem encontrar caminhos para diminuir o fosso 

entre o praticado e o imposto como ideal rígido” (FARACO, 2008, p. 128). 

Já Bagno (2003) defende outra classificação para os usos da língua, considerando que é 

mais adequada a seguinte nomenclatura: norma-padrão, para a língua normatizada pela 

gramática; variedade prestigiada, utilizada por indivíduos com prestígio social; e a variedade 
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estigmatizada, empregada por grupos sociais desprestigiados. Essa denominação proposta pelo 

autor é justificada como sendo mais precisa para identificar os fenômenos linguísticos na 

Língua Portuguesa, já que, segundo ele:  

 
 [...] as relações entre língua e sociedade são muito mais complexas do que a 
maioria das pessoas pensa e que é extremamente redutor (além de inútil e 
injusto) tentar compreendê-las usando critérios únicos ou rótulo tradicionais 
de ‘certo’ e ‘errado’ ou os conceitos pouco consistentes de ‘culto’ e ‘popular’ 
(BAGNO, 2003, p. 70). 

 

O autor ainda relata que as diferenças entre a variedade de prestígio e a estigmatizada 

estão se nivelando cada vez mais, pois há um movimento das camadas mais desprestigiadas da 

sociedade para buscar traços linguísticos dos falantes com prestígio social. O inverso também 

ocorre, pois, os usuários da variedade de prestígio incorporam em seus discursos formas que 

não são aceitas na norma-padrão, mas já fazem parte do português brasileiro. 

É importante ressaltarmos que a língua está em constante transformação. Os falantes a 

alteram cotidianamente, já que ela “não existe a não ser como sistema abstrato de atos 

linguísticos comuns, ou concretamente registrados ou acumulados na memória dos falantes” 

(COSERIU, 1979, p.15). O autor afirma que é preciso conhecer a estrutura (o abstrato) da língua 

para poder compreender melhor a sua execução, ressaltando que o “ importante é que ela não 

se conforme com a abstração e nela não se detenha, porque a íntima compreensão da realidade 

da linguagem só poderá ser alcançada nesse [...] momento de volta ao concreto” (COSERIU, 

1979, p.17), ou seja, os estudos linguísticos partem da língua concreta, faz abstrações sobre a 

mesma, para compreender a sua estrutura e retornar para o uso concreto.  

A sociolinguística representa um avanço para os estudos da linguagem. A consideração 

de que fatores externos são essenciais para o ato comunicativo, levando em consideração a 

realidade vivenciada pelos falantes de uma língua, demonstra a importância que o contexto tem 

na execução do ato comunicativo. Essa abordagem se faz crucial neste trabalho, pois 

analisaremos a linguagem em um ambiente específico, que é a fanpage oficial das instituições 

selecionadas. Será analisada a forma como a linguagem é empregada, se segue os moldes da 

formalidade ou se são utilizadas composições que fogem ao padrão da língua normativa, 

usualmente utilizada nas publicações jornalísticas. 

 
3.3- Normas linguísticas e necessidades comunicativas - notas sobre o funcionalismo 
linguístico 

 

Temos como uma das bases teóricas os fundamentos do Funcionalismo em uma 

perspectiva que considera a língua em seu contexto de uso. Esse embasamento é importante 
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para identificarmos, dentro da nossa proposta de pesquisa, como a língua pode ser utilizada de 

maneira que foge ao convencional sem comprometer a exposição ou compreensão de um 

conteúdo ou ideia. 

De acordo com Pezatti (2004), existem várias escolas e tendências funcionalistas. 

Nomes como Sapir (1921, 1949); Pike (1967); Hymes (1972); Halliday (1970, 1973, 1985); 

Austin (1962), além de estudiosos como Talmy Givón, Charlis Li, Sandra Thompson, Paul 

Hopper, John DuBois, entre outros. Essa diversidade leva-nos a concordar com a autora quando 

afirma que “não é certamente possível referir-se como uma teoria funcional homogênea, ainda 

que não inteiramente incompatível” (PEZATTI, 2004, p. 167). Assim, percebemos que essa 

variedade teórica em torno do funcionalismo enriquece a discussão sobre o tema, mas também 

impossibilita uma única conceituação sobre o assunto. Independente da vertente de estudo 

funcionalista, todas têm algo em comum, a necessidade de se levar em conta a interação social, 

que é um componente discursivo na análise linguística e que nos interessa particularmente para 

a observação dos nossos dados.  

O estruturalismo saussureano “não submeteu ao crivo da análise efetiva os princípios 

metodológicos e as concepções fundamentais do modelo teórico que inaugurou. Esta tarefa foi 

criativamente executada pelos linguistas que se organizaram em torno do Círculo Linguístico 

de Praga” (LUCCHESI, 2004, p. 80). Também conhecida como a Escola Linguística de Praga 

foi pioneira nos estudos funcionalistas, já que concebia a língua como um sistema funcional. 

Surgiu em 1926, idealizada por Vilém Mathesius e teve em seu grupo os russos Nicolai 

Trubetzkoy e Roman Jakobson, além de linguistas de variadas nacionalidades. Para os 

linguistas da escola de Praga "a história da língua será a própria história do sistema linguístico, 

mais precisamente, a história do sistema fonológico da língua. Assim, a história do sistema será 

vista nos termos da sua funcionalidade” (LUCCHESI, 2004, p. 82-83). Ainda de acordo com o 

autor, essa funcionalidade foi a base para os estudos estruturalistas, em uma perspectiva que 

concebia que é a descrição e a análise da estrutura linguística que garantem o funcionamento 

da língua. 

Nos estudos funcionalistas a prioridade é o estudo da linguagem em uso, a partir da 

pragmática que devem ser estudadas as questões semânticas e sintáticas. Pezatti (2004) defende 

que a sintaxe não é um elemento autônomo no contexto linguístico, considerando que a mesma 

depende da semântica e da pragmática da linguagem. O funcionalismo não busca entender a 

linguagem em si mesma, visa sim compreender a sua função pragmática, por isso a sintaxe e a 

semântica devem ser estudadas dentro desse contexto, ou seja: “O enfoque funcionalista 

considera princípio fundamental subordinar o estudo do sistema linguístico ao uso […] o 

funcionalismo considera por princípio a necessidade de descrever expressões verbais 
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relativamente a seu funcionamento em contextos sociais específicos” (PEZATTI, 2004, p. 169). 

A utilização da língua está condicionada à intenção do falante, em atingir o interlocutor, 

dependendo da situação do uso e do propósito. 

É preciso sempre lembrar que o uso da língua não se dá de forma acidental, 

considerando que a linguagem é um instrumento para se chegar a um objetivo comunicativo e, 

para obter êxito, precisa se adaptar às questões do uso, ou seja, o fenômeno linguístico acontece 

dentro de um contexto sócio-interacional. O sistema linguístico está subordinado ao uso e à 

situação na qual as expressões são executadas, como afirma Labov: “A língua é uma forma de 

comportamento social […] ela é usada por seres humanos num contexto social, comunicando 

suas necessidades, ideias e emoções uns aos outros” (LABOV, 2008, p. 215), dessa forma, 

consideramos que a questão situacional é primordial para os estudos funcionalistas. Isso é 

claramente percebido na pesquisa em curso, já que no ambiente da internet, especificamente os 

sites de redes sociais, neste caso, o Facebook, a linguagem utilizada precisa se adequar ao 

público ao qual a mensagem é destinada, pois a falta de atenção a esse quesito pode 

comprometer toda uma estratégia de comunicação. Diante do exposto, consideramos que 

práticas sociais demandam conhecimentos linguísticos diversos, daí a importância de saber as 

diferentes formas como a língua se apresenta, seja a formal, a normativa ou a popular. Esse 

conhecimento possibilita que o indivíduo tenha condições de escolher qual o uso adequado da 

língua para cada situação comunicativa. 

No funcionalismo, que é uma teoria que propõe uma relação direta entre forma e função, 

as palavras são escolhidas com base no contexto em que são utilizadas, pois o sistema está 

intimamente ligado ao uso, não podendo haver separação entre os dois. Assim os interlocutores 

precisam partilhar de graus de compreensões semelhantes, para que a comunicação aconteça de 

maneira efetiva, daí a importância de adequar a linguagem ao público. Isso acontece nos sites 

de redes sociais, pois os usuários já estão familiarizados com a linguagem que comumente é 

utilizada e compartilhada nesse ambiente virtual. 

Como o funcionalismo analisa usos reais de fala que geram interação entre os 

indivíduos, essa foi a corrente linguística selecionada para dar suporte à pesquisa, pois serão 

analisadas publicações realizadas por instituições que buscam manter um relacionamento com 

o seu público, sendo selecionadas postagens diversas que apresentem características que fujam 

ao que é preconizado na linguagem formal. Ou seja, vamos analisar estruturas linguísticas em 

situações reais de uso, analisando como essas estruturas são apresentadas e se há algum 

comprometimento na compressão das mensagens publicadas.  

Assim como no jornalismo, algumas perguntas também são importantes na teoria 

funcionalista (Onde disse? Quem disse? Quando disse? A quem disse? Por que disse?). No lead, 
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que é geralmente o primeiro parágrafo do texto jornalístico, respondemos a essas perguntas 

para situar o leitor sobre as principais informações da matéria, já no funcionalismo essas 

perguntas demonstram a preocupação para com o objetivo da informação a ser passada e assim 

a adequação da mensagem ao meio e/ou ao público. 

Podemos considerar que a definição de linguagem para o funcionalismo é entendida 

como “um instrumento de interação social, empregado por seres humanos com o objetivo 

primário de transmitir informação entre interlocutores reais” (PEZATTI, 2004, p. 169). Um dos 

fundamentos dessa teoria é pensar em um modelo de usuário de língua natural (M. ULN), com 

capacidades múltiplas. Nesse modelo, o ULN é apto a produzir e interpretar expressões 

linguísticas em contextos variados (capacidade linguística); constrói, mantém e explora os 

conhecimentos linguísticos de acordo com a sua necessidade (capacidade epistêmica); deduz 

novos conhecimentos a partir de saberes prévios (capacidade lógica); a partir da percepção do 

ambiente, o indivíduo é capaz de usar seus conhecimentos linguísticos para se expressar e 

interpretar; além de saber o que dizer (capacidade perceptual); o ULN também sabe como dizer 

o que pretende, com vista a atingir seus objetivos em cada contexto comunicativo (capacidade 

social). Nessa perspectiva, a interação se dá de maneira estruturada, pois é gerida por regras 

sociais pré-estabelecidas, e cooperativa, já que é preciso ao menos dois interlocutores para 

estabelecer a relação. Tanto a forma quanto o conteúdo semântico podem variar de acordo com 

a intenção do falante. 

No funcionalismo o contexto de uso e outros aspectos externos ao sistema são essenciais 

para as construções linguísticas. "Linguagem enquanto instrumento de comunicação e interação 

social […]. A linguagem é vista como uma ferramenta cuja forma se adapta às funções que 

exerce e, desse modo, ela pode ser explicada somente com base nessas funções, que são, em 

última análise, comunicativas” (PEZATTI, 2004, p. 168). Nessa perspectiva, toda explicação 

dos fenômenos linguísticos deve ser pensada a partir da análise da linguagem em contextos de 

uso. São intensas as discussões sobre a relação entre funcionalismo e formalismo, mas 

defendemos aqui a necessidade da coexistência entre as duas, considerando que ambas têm um 

mesmo objeto de estudo, que é a linguagem, mas analisam questões distintas desse mesmo 

objeto. Dessa forma, o estudo de uma complementa o estudo da outra, possibilitando uma 

análise e, consequentemente, uma compreensão mais ampla sobre o objeto, ou seja, é a análise 

de um mesmo objeto a partir de diferentes perspectivas, que se complementam e são igualmente 

necessárias, assim como considera Dillinger (apud PEZATTI, 2004). 

De acordo com Pezatti (2004), com base em Meillet (1965[1912]), a gramática emerge 

do uso, o que se aplica bem aos princípios do funcionalismo, já que, para essa teoria, a estrutura 

da língua não acontece de maneira arbitrária, ela segue regularidades postas pelo uso dos 
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falantes. Pezatti (2004, p. 198) indica que algumas funções foram identificadas como existentes 

na estrutura das expressões, de acordo com Halliday (1978), sendo a ideacional, que é a 

expressão de mundo do falante; a textual, que é a forma como o discurso é organizado; e a 

interpessoal, que é a interação entre o ouvinte e o falante.  

A produção dessas expressões está condicionada aos seguintes fatores: à intenção do 

falante; à informação pragmática; e ao que o falante pressupõe que o ouvinte saiba. Já a 

interpretação do ouvinte depende de outros fatores: da expressão linguística utilizada; da sua 

informação pragmática; e do que ele pensa que o falante quer passar. Tudo isso corrobora com 

a afirmação de Lucchesi (2004), quando indica que o funcionamento interno da língua deve 

estar articulado com o funcionamento externo, que é aquele que está no social, que é o sistema 

provedor de informação representacional. 

A gramática funcional busca analisar, de forma teórica, a função pragmática da 

linguagem, para isso ela precisa descrever regras presentes em expressões linguísticas em 

contexto de interação verbal, respeitando o fato de que para a realização dessa interação é 

necessário um conhecimento linguístico tanto do falante quanto do ouvinte. Essa gramática 

 
considera que a relação entre a intenção do falante e a interpretação do ouvinte 
não é estabelecida, mas apenas mediada pela expressão linguística […] apenas 
representa a informação necessária e suficiente que corresponde a determinadas 
intenções para determinadas interpretações, dentro da estrutura definida pela 
informação pragmática disponível aos interlocutores (PEZATTI, 2004, p. 202). 

 

Dentro dessa relação pode acontecer o que é chamado de gramaticalização, que é um 

fenômeno que acontece no funcionalismo, em função do uso da língua, ou seja, a partir da 

utilização que o falante faz da língua, das suas intenções. Com isso, podemos afirmar que as 

estruturas linguísticas são passíveis de mudança, de acordo com o interesse dos falantes. 

Segundo a teoria funcionalista, o falante constrói suas sentenças de acordo com o seu 

objetivo comunicacional, baseado na percepção que o mesmo tem sobre a condição do ouvinte. 

Para isso, é importante verificar a forma como a expressão será construída, a ordem da sentença 

e o padrão de entonação. A partir dessas explanações consideramos os estudos funcionalistas 

cruciais para embasarem a nossa pesquisa enquanto suporte teórico que colabore na 

demonstração de que o uso da linguagem pode se adequar ao meio no qual a mensagem será 

exposta, no nosso caso, o Facebook. 
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4- A LINGUAGEM NO ESPAÇO ONLINE 
 

Para possibilitar um estudo mais abrangente das formas como a linguagem pode se 

apresentar em situações e necessidade variadas, é necessário nos debruçarmos sobre o espaço 

online enquanto campo de estudo da linguagem. Nesse sentido, é fato que os sites de redes 

sociais fazem parte do nosso cotidiano, possibilitando que as pessoas se comuniquem de 

maneira muito mais rápida. As relações mediadas por novas tecnologias é uma realidade cada 

vez mais presente na vida das pessoas e se dá em diversas esferas.  

Não apenas as relações pessoais, como também as relações profissionais e institucionais 

encontraram nas novas tecnologias um novo formato para estabelecer conexões no mundo 

contemporâneo. E a linguagem não tem como se desligar dessa nova conjuntura, pois, 

considerando que está em constante transformação e se adequa às situações de uso, acreditamos 

que, como a vida está mudando, isso impacta nas práticas comunicativas. 

 
A linguagem tem um papel fundamental nessas mudanças contemporâneas, 
que são, antes de tudo, transformações de comunicação e de construção de 
sentidos. A linguagem é essencial na determinação de mudanças na vida e nas 
experiências que fazemos. Ao mesmo tempo, ela é afetada e transformada por 
essas mudanças (BARTON; LEE, 2015, p. 13). 

 

Questões pertinentes à linguagem podem ser estudadas em diversos modos de 

comunicação. Aqui, vamos nos deter à linguagem utilizada em sites de redes sociais de algumas 

instituições que buscam nesses canais mais uma forma de ligação com os seus públicos. Assim 

como existe variação na língua em situações de uso tradicionais, também há variação quando 

as novas tecnologias são o meio pelo qual a mensagem é transmitida. A linguagem passa por 

adaptações a cada plataforma, por exemplo, a forma como a comunicação é realizada em um 

site oficial requer uma formalidade maior do que a aplicada em um blog e, consequentemente, 

ainda maior em relação às redes sociais na internet, chegando à quase total informalidade nos 

ambientes de bate-papo. Não se pode pensar em uniformidade nos padrões encontrados na 

internet, pois esse é um ambiente que ainda tem muito a ser explorado. 

Computadores, tablets, smartphones e outros modernos aparatos de comunicação digital 

seduzem pela praticidade e por transmitirem informações de maneira instantânea. Em um 

mundo no qual as pessoas estão 24 horas conectadas, é importante se adaptar às novas formas 

comunicacionais e muitas empresas e instituições já perceberam essa necessidade. Plataformas 

como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube criam uma conexão entre seus usuários e isso 

pode ser utilizado para fins institucionais. 
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Além da comunicação por meio da escrita, outros conteúdos multimodais13 como vídeos 

e áudios podem compor essa comunicação. Versatilidade é uma palavra que consideramos 

adequada para adjetivar as redes sociais na internet que exercem um papel de mediadoras de 

relações que em tempos anteriores seriam inimagináveis. Um exemplo é o uso de hashtags14, 

que, inicialmente, era uma exclusividade do Twitter15, no sentido de classificar e organizar as 

publicações dos usuários. Hoje, já se espalhou por outras redes sociais na internet, inclusive o 

Facebook, e também para a linguagem oral e corporal. O símbolo # já faz parte do vocabulário 

especialmente dos jovens e também foi acrescentado ao sistema gestual, com o uso dos dedos 

para imitar o sinal. Isso demonstra como essa linguagem utilizada na internet tem potencial de 

se espalhar rapidamente e mudar a forma como as pessoas se comunicam. 

Diante dessa discussão chegamos ao ponto crucial da nossa proposta, que é analisar 

como a linguagem é trabalhada dentro dessas novas formas de comunicação. De acordo com 

Barton e Lee (2015), desde o surgimento da internet, existem discussões sobre os formatos 

linguísticos que circulam no ambiente online, como abreviações e ortografia estilizada. 

Preocupações desse tipo estão centradas na possibilidade dessa linguagem adotada 

comprometer as habilidades de letramento dos jovens. Essa não é uma preocupação nova, pois, 

como já foi explanado na introdução, sempre houve uma apreensão de que a língua, seja ela 

qual for, sofra alterações e com isso seja corrompida. 

Defendemos que a internet é um importante aliado para o processo de aprendizado, 

contrariando ao que alguns pregam de que o uso dessa ferramenta irá deturpar ou até mesmo 

destruir a língua, pois os indivíduos conectados precisam cada vez mais da língua para 

acompanharem o ritmo dessa sociedade digital. A leitura e a escrita são essenciais para que o 

processo comunicacional aconteça nas plataformas online. Novos formatos são criados todos 

os dias e a maneira de compreendê-los é conseguir ao menos decodificar as informações 

transmitidas.  

Na mídia tradicional a associação texto à imagem é algo amplamente utilizado, mas nos 

meios digitais essa relação ganhou um novo significado: “Novas relações de linguagem e 

imagem estão se desenvolvendo. A imagem não está substituindo a linguagem, mas estamos 

percebendo novas formas de esses modos trabalharem poderosamente em conjunto” 

(BARTON; LEE, 2015, p. 33). Assim consideramos que essa relação está se ampliando e 

ficando cada vez mais imbricada. 

                                                
13 Textos multimodais são aqueles nos quais modos diferentes estão integrados para a construção de sentido. É 
possível encontrar a linguagem falada e escrita, sons, imagens, gestos e outras formas de linguagem. 
14 É o uso de uma palavra-chave precedida do símbolo #, com o intuito de categorizar uma publicação. Quando a 
hashtag é utilizada em uma postagem ela vira um hiperlink, podendo ser visualizado por qualquer usuário que 
tenha interesse no assunto. 
15 Site de rede social no qual o usuário só pode utilizar 140 caracteres para digitar a sua mensagem. 
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O ambiente online pode ser uma porta aberta para a mudança linguística ou para se testar 

novos formatos de comunicação, já que “Textos online não são mais estáveis, não atuam mais 

como pontos de referência fixos. Em vez disso, são mais fluidos do que os textos impressos, e 

as mudanças são constantes” (BARTON; LEE, 2015, p. 43). Talvez isso seja pela liberdade que 

se tem de criar e inovar nesse ambiente, onde amarras podem ser quebradas e experiências 

acontecem a todo instante. Assim a interação é mediada de forma avassaladora por esses novos 

formatos. 

Nessa dimensão multimodal, o uso de uma simples imagem pode modificar totalmente 

o significado de uma mensagem, como, por exemplo, quando falamos a frase “eu adoro chuva", 

essa mensagem parece estar clara, mas se ao digitar essa frase for acrescentado um emoticon, a 

mensagem pode ser reforçada ou modificada, dependendo da ideia que se quer passar. Se o 

emoticon for “:)” significa que, realmente, a pessoa gosta de chuva e está feliz, mas se for usado 

“:(” fica claro que a frase é irônica e que a pessoa não está nada satisfeita com a situação. Esse 

é um exemplo simples, mas que demonstra como a multimodalidade está presente nos textos 

online e como a compreensão de formatos específicos é necessária para a interpretação de 

mensagens. No entanto, “[…] por mais multimodais que sejam os textos online, a palavra 

escrita ainda é central para todas as formas de interação online e criação de conteúdo” 

(BARTON E LEE, 2015, p. 56). Essa afirmação gera outra problemática: podemos continuar 

considerando palavra apenas como elemento linguístico significativo composto de um ou mais 

fonemas”16?  Vamos discutir esse aspecto no próximo tópico. 

 

4.1- Uma linguagem mais “leve” 
 

Neste trabalho, quando falamos em linguagem descontraída, nos referimos a uma 

linguagem jovial, sem rebuscamento, de fácil compreensão e atenta aos novos formatos 

utilizados em sites de redes sociais. Por esses motivos, os emojis se fazem tão presentes nas 

postagens em redes sociais, pois já são característicos daquele espaço e a leitura dos mesmos é 

de fácil assimilação para quem tem um contato maior com o ambiente virtual. Outra forma que 

é usual é a utilização de gírias, especialmente, na posição de vocativo, como, por exemplo, o 

termo “galera”17, que em um texto formal, seja ele jornalístico ou não, não seria bem visto ou 

até mesmo tolerado. 

                                                
16 Uma das definições encontradas no Dicionário de Linguística de Dubois et al (1995). 
17 Termo utilizado para conclamar um grande número de pessoas, especialmente jovens. 
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O Manual de orientação para atuação em mídias sociais do Governo Federal (2014) 

define algumas regras que devem ser seguidas nas postagens oficiais. Sobre a linguagem o 

documento indica  

 
Informalidade controlada. Se os posts em nome do governo forem 
excessivamente informais e abusando de abreviações comuns a usuários 
fluentes (e presentes em todos os idiomas), como “vc”, “q”, “entaum” etc., a 
credibilidade pode ficar comprometida. Abreviações do gênero devem ser 
evitadas, mantendo como regra a utilização de um português correto, mas não 
rebuscado ou excessivamente sofisticado (SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL, 2014, p. 64). 

 

A seleção lexical é um fator importante para as postagens feitas nas redes sociais, pois 

elas podem despertar o interesse ou fazer com que o usuário não tenha inclinação alguma para 

fazer a leitura de um post. Essa linguagem que escolhemos chamar aqui de descontraída 

também pode ser considerada como leve, descolada, inusitada, arrojada, moderna e até mesmo 

ousada, já que rompe com normas arraigadas no inconsciente dos falantes de uma língua. 

Os textos escritos para os meios tradicionais de comunicação têm um padrão a ser 

seguido, como já apresentamos anteriormente, devem ser claros e seguir as regras do 

jornalismo, mas os textos escritos para os sites de redes sociais podem e devem, de acordo com 

o nosso ponto de vista, sair um pouco dessas amarras. Esses textos são uma forma rápida de 

atingir os usuários de uma determinada rede. Eles podem fugir um pouco do padrão 

estabelecido para encontrar em outras linguagens o meio de aproximação que precisa para 

transmitir uma mensagem. 

Algumas organizações escolhem manter o texto padrão utilizado em outros canais e 

apenas reutilizar a informação nas redes sociais, sem retoques ou reformulações, mantendo a 

linguagem jornalística tradicional para elaborar suas postagens. 

 
É necessário escapar da limitação da mera reprodução no Facebook ou Twitter 
do link de matérias que já́ estão no site da instituição, não saindo do aspecto 
da mídia digital em si. Claro, falamos isso se não houver repercussão, 
interesse, replicação, engajamento a partir do conteúdo que está sendo 
reproduzido através daquele link. Esse é o principal desafio a ser enfrentado, 
fomentar, de fato, o relacionamento, criar laços, fazer daquele espaço uma 
mídia realmente social (OLIVEIRA; ABIAHY, 2015, p. 152) 

 

Respeitamos e reconhecemos o mérito das organizações que mantêm o texto padrão 

também nos sites de redes sociais, mas corroboramos com os autores por considerar que as 

redes sociais na internet são ferramentas importantes, relativamente, novas, com um potencial 

enorme e com muito ainda a ser explorado. Diante disso, é possível estabelecer uma forma 
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inovadora de se comunicar com os públicos, experimentar, estabelecer inovações. Esse é um 

ambiente que permite ousar um pouco, claro que sempre com o cuidado com questões básicas 

como as normatizações ortográficas, por exemplo, pois defendemos a inclusão de novas formas 

de linguagem, porém mantendo o que é preconizado na gramática normativa em termos de 

“correção gramatical”. Essa é uma preocupação, pois a instituição pode ter a intenção de passar 

uma imagem descontraída, mas não de que está composta por profissionais despreparados que 

não têm o domínio da norma culta da língua. É uma junção de vários pontos, é a utilização de 

novas formas de linguagem, demonstrando também o domínio da língua padrão, por isso é algo 

delicado e que precisa de uma atenção redobrada. 

A ocorrência de equívocos de grafia ou ortográficos são logo reconhecidos e não podem 

ser uma opção nas postagens, ao menos que seja identificada como algo intencional. 

Nascimento traz a seguinte definição para o que ela chama de “registro comum ou coloquial”: 

 
corresponde a uma variante menos formal, mas também pressupõe 
conhecimento gramatical ainda que admita maior espontaneidade e graus 
diferentes de coloquialismo, ora aproximando-se mais do formal, ora 
aproximar-se do informal. É o registro utilizado pela mídia, por exemplo, que 
precisa atingir um público amplo e, ao mesmo tempo, adequar-se a situações 
específicas de comunicação (NASCIMENTO, 2009, p. 28). 

 

Esse formato é o que acreditamos se adequar à linguagem nas redes sociais na internet, 

porém ousamos um pouco mais, acrescentando que é possível utilizar formas que fogem ao que 

é preconizado no padrão normativo da língua, para criar uma relação mais próxima com o 

usuário das redes sociais e possibilitar que a organização ingresse nessa nova dinâmica 

comunicacional. 

É o uso da linguagem para exposição de pensamentos, para demonstração de 

sentimentos. A escrita nem sempre consegue ser eficaz em transmitir essas informações, 

especialmente, quando se trata de sentimentos. Nesse sentido, a linguagem digital encontrou 

formas de possibilitar a realização de uma comunicação escrita, mas acompanhada de 

subjetividade. 

Pode-se considerar que seja um estilo de linguagem simplificada, mas que ainda 

mantém um certo rigor imposto pela língua padrão. É possível falar em economia linguística, 

quando busca-se dizer mais com menos. Os emojis e emoticos possibilitam que isso aconteça, 

funcionando como marcadores discursivos, sinais de pontuação ou como o próprio texto. 

O local no qual a linguagem é analisada interfere diretamente na forma como ela é 

utilizada. Neste caso iremos analisar um ambiente virtual e consideramos que tende a utilizar a 

linguagem de uma forma mais dinâmica, baseada na oralidade. A nossa grande questão é que 
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essa comunicação acontece na forma escrita e é estabelecida por instituições que são referência 

em educação formal. Educação essa que ainda tem na linguagem formal o seu maior 

instrumento. 

 

4.1.1- Emoticons e emojis como agentes comunicacionais 
 

A utilização de imagens na comunicação humana é algo utilizado desde a pré-história. 

O homem das cavernas já se comunicava por meio de pinturas deixadas em pedras, para 

registrar algum acontecimento, contar histórias ou transmitir conhecimentos. Hoje, essa 

representação acontece por meio de ações menos rudimentares que envolvem tecnologia e 

engajamento social. O uso de imagens na sociedade contemporânea acontece, dentre outras 

formas, através do uso de emoticons e emojis18. 

 
Figura 1- Emojis e pinturas rupestres 

 
Fonte: Imagem retirada da internet 

 

                                                
18 Significado de emoticons e emojis, retirados do glossário do site <http://unicode.org/glossary/>: Emoji. (1) The 
Japanese word for "pictograph." (2) Certain pictographic and other symbols encoded in the Unicode Standard that 
are commonly given a colorful or playful presentation when displayed on devices. Most of the emoji in Unicode 
were encoded for compatibility with Japanese telephone symbol sets. (3) Colorful or playful symbols which are 
not encoded as characters but which are widely implemented as graphics:  
Emoticon. A symbol added to text to express emotional affect or reaction—for example, sadness, happiness, joking 
intent, sarcasm, and so forth. Emoticons are often expressed by a conventional kind of "ASCII art," using 
sequences of punctuation and other symbols to portray likenesses of facial expressions. In Western contexts these 
are often turned sideways, as :-) to express a happy face; in East Asian contexts other conventions often portray a 
facial expression without turning, as ^-^. Rendering systems often recognize conventional emoticon sequences 
and display them as colorful or even animated glyphs in text. There is also a set of dedicated pictographic 
symbols—mostly representing different facial expressions—encoded as characters in the Unicode Standard. 
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A Figura 1 circula na internet como sátira ao uso de figuras como forma de 

comunicação, indicando os emojis como uma língua. Considerando que é possível não apenas 

transmitir sentimentos com o uso dessas figuras, mas substituir palavras e até mesmo construir 

frases utilizando apenas esse recurso. 

Outro exemplo no qual podemos perceber essa mesma consideração é quando são 

utilizados emojis como traduções de ditados populares, filmes e outros, como: 🐎🎲🙈😬 

(cavalo dado não se olha os dentes), 😇🏠👎- (Santo de casa não faz milagre), 🔎🐠 

(Procurando Nemo) e 🧔💍💍💍 (O Senhor dos anéis). São mensagens “escritas” integralmente 

com emojis, elementos comunicacionais dotados de significados, que representam coisas ou 

ideias. 

Com base em pesquisas feitas por Paiva (2015), a palavra emoji, que significa 

pictograma, teve origem no Japão, em 1928, e nada tinha haver com linguagem de internet. “A 

palavra japonesa foi cunhada em 1928, provavelmente, com base na palavra inglesa pictograph 

e foi composta por ‘e’, que significa gravura e ‘moji’, que significa letra ou caractere” (PAIVA, 

2015, p. 383). Os pictogramas, que são as figuras que receberam o nome de emojis, foram 

criados em 1997 e ganharam popularidade em todo o mundo. 

Ainda de acordo com Paiva (2015), o advento das tecnologias digitais trouxe um novo 

formato para os pictogramas, ideogramas e logogramas. No sentido em que pictogramas são 

compreendidos como a representação de um conceito por meio de uma figura, sendo que o 

termo tem origem greco-latina (pinctos + grama = pintado + escrita), a exemplo das imagens 

que indicam feminino e masculino nas portas dos sanitários. O ideograma a autora entende que 

acontece quando um símbolo transmite um conceito ou uma ideia e cita o exemplo da cadeira 

de rodas que, universalmente, é conhecido como símbolo de acessibilidade. Já o logograma é 

considerado em situações nas quais um símbolo representa uma palavra, como os símbolos de 

moedas, como euro (€) e libra esterlina (£). 

Na análise do uso de emojis e emoticons é possível perceber que, na maioria das vezes, 

são utilizados para finalizar uma ideia substituindo o ponto final ou apenas acompanhando-o. 

É como se fosse um reforço à ideia apresentada. Também observamos que eles podem ser 

utilizados sozinhos, mas em uma escala bem menor, ficando a cargo exclusivo dos pictogramas 

a transmissão das mensagens, como demonstram os exemplos utilizados nos nomes de filmes 

e ditos populares. Nessas situações a imagem não é mais apenas um suporte para o texto e sim 

o próprio texto, pois transmite uma ideia completa e imediata. De acordo com Paiva (2015), os 

emojis têm algumas funções específicas: substituir palavras; expressar emoções; indicar afeto; 

intensificar; e ironizar. Já para Cohn (2015) 
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o Emoji ainda é muito útil para realçar e enriquecer o texto de nossas 
conversas e interações digitais, injetando uma dose de humor, afeto ou até 
melancolia na mais concisa das mensagens. 
Sua crescente popularidade serve para nos lembrar de que a comunicação 
humana é muito mais do que apenas palavras (COHN, 2015). 

 

Assim é demonstrado o potencial que esses elementos têm no processo comunicativo. 

Como formas, além das palavras, podem se encarregar de transmitir mensagens essenciais e 

ainda representar uma inovação para o uso da linguagem, tornando-a algo divertido e instigante. 

O consórcio Unicode 19  é o responsável pelo desenvolvimento de padrões para 

codificação de caracteres, como códigos utilizados na internet. De acordo com o consórcio, os 

emoticons são símbolos adicionados ao texto para expor alguma reação, utilizando sequências 

de pontuação ou outros símbolos, como :) (sorriso), :( (tristeza), ^-^ (timidez) e outros. Já os 

emojis são pictografias coloridas e divertidas quando exibidas em dispositivos como tablets, 

smartphones e/ou computadores. Atualmente, alguns aplicativos já reconhecem a inserção de 

emoticons e os convergem automaticamente em emojis, por exemplo, quando digitamos <3 ele 

registra ❤. 	

Os emojis não são formas com interpretação absoluta, eles estão passíveis de 

interpretações diferentes, como o famoso -, que no Brasil é muito utilizado como prece, no 

Japão é interpretado como agradecimento e nos Estados Unidos representa o high five (toca 

aqui), que é tradicional na cultura norte-americana. 

 
As palavras que nos cercam todos os dias influenciam as palavras que usamos. 
Como grande parte da linguagem escrita que vemos está agora nas telas de 
nossos computadores, tablets e smartphones, a linguagem agora evolui em 
parte por meio de nossa interação com a tecnologia. E porque a linguagem que 
usamos para nos comunicarmos uns com os outros tende a ser mais maleável 
do que a escrita formal, a combinação de comunicação informal, pessoal e o 
público em massa proporcionada pelas mídias sociais é uma receita para uma 
mudança rápida (REED, 2014)20. 

 

                                                
19 Organização que desenvolve padrões criando especificações amplamente utilizadas relacionadas à codificação 
de caracteres, bem como para internacionalização e localização de software. Tradução nossa para: “A standards 
development organization creating widely-used specifications related to character encoding, as well as for software 
internationalization and localization”. Ver em: http://www.unicode.org. 
20 Tradução nossa para: The words that surround us every day influence the words we use. Since so much of the 
written language we see is now on the screens of our computers, tablets, and smartphones, language now evolves 
partly through our interaction with technology. And because the language we use to communicate with each other 
tends to be more malleable than formal writing, the combination of informal, personal communication and the 
mass audience afforded by social media is a recipe for rapid change (REED, 2014). 
 



 
 

 

51 

Acrescentamos a essa informação o fato de que essas mudanças não estão acontecendo 

apenas na linguagem informal e em situação pessoais, pois elas já se estabeleceram como uma 

mudança também na comunicação organizacional, inclusive na versão escrita, que tende a ser 

mais formal, como o autor afirma, mas que vem ganhando novas formas nas redes sociais da 

internet. 

Voltando ao que é apresentado na Sociolinguística e no Funcionalismo, reafirmamos a 

ideia de que a língua está em constante transformação, percebendo que a internet é mais um 

ambiente no qual essas mudanças estão acontecendo. Salientando que o que acontece nesses 

espaços não fica restrito a eles, pois em uma sociedade na qual tudo acontece de maneira muito 

dinâmica, a linguagem utilizada também se espalha com muita facilidade e rapidez para outros 

usos.  

 
As práticas sociais de linguagem acontecem de forma complexa devido à 
inter-relação dos vários agentes e modos de produção de sentido e das 
tecnologias que medeiam essas práticas. A linguagem está em constante 
processo de mudança e se adapta aos propiciamentos e às restrições presentes 
nas tecnologias digitais. As experiências passadas e as atuais servem de 
insumo para os novos comportamentos, tanto para os desenvolvedores de 
tecnologia como para seus usuários (PAIVA, 2015, p. 397). 

 

Essa gama de informações não atinge apenas aqueles que estão diretamente ligados ao 

uso dessas novas tecnologias. Novos formatos de comunicação começam a se espalhar e a fazer 

parte do cotidiano das pessoas de maneira natural. Os emojis, por exemplo, já podem ser 

encontrados nos mais diversos segmentos, seja como estampa de roupas ou utensílios 

domésticos seja em campanhas de publicidade. A questão é que eles não estão mais presos à 

internet.  

Segundo Reed (2014)21 “compartilhamos mais informações pessoais, mas também nos 

comunicamos com públicos maiores. Nossos estilos de comunicação, consequentemente, 

tornam-se mais informais e mais abertos, e isso se infiltra em outras áreas da vida e da cultura”. 

Isso demonstra o que afirmamos acima, de que a nossa linguagem vai mudando de acordo com 

as nossas necessidades de uso. As formas de executarmos a nossa comunicação nunca está 

estagnada e sim em uma ebulição permanente.  

 

4.1.1.1- Um emoji cristalizado como palavra 
 

                                                
21 Tradução nossa para: We share more personal information, but also communicate with larger audiences. Our 
communication styles consequently become more informal and more open, and this seeps into other areas of life 
and culture (REED, 2014). 
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Não é apenas o uso de termos como “curtir” ou “compartilhar”, que tornam a linguagem 

utilizada nos sites de redes sociais inovadora, pois outras formas também permeiam as nossas 

relações sociais, mesmo fora da internet. Consideramos que o fato do emoji 😂 ser classificado 

pelo Dicionário Oxford, em 2005, como uma palavra, comprova a nossa proposição de que o 

léxico vem sofrendo alterações a partir da linguagem virtual. Quando aceitamos que uma 

imagem, que remete a um sentimento, ganhe o status de palavra, estamos aceitando que o nosso 

conceito de que palavra é uma representação gráfica a partir da união de letras, está mudando. 

O nosso léxico está se ampliando e isso, de acordo com o nosso pensamento, não deturpa a 

língua, apenas a enriquece. Modos de enunciação diferentes se unem na linguagem utilizada 

nos sites de redes sociais. Expressões orais que podem ser recriminadas em algumas situações, 

como gírias e abreviações, começam a fazer parte da produção escrita, assim como imagens ou 

caracteres ganham status de palavras. São formas não verbais na comunicação contemporânea 

Vamos falar aqui em linguagem escrita, pois, com a possibilidade de incrementar a 

língua com outros formatos que antes fugiam ao seu domínio, a escrita não é mais uma 

exclusividade do uso de signos linguísticos. Assim, consideramos que a escrita é heterogênea 

e esta é a base do trabalho, como essa heterogeneidade se apresenta nas redes sociais. Dentro 

dessa perspectiva, a escrita não pode ser considerada apenas como a tentativa de reprodução da 

língua falada, pois a linguagem na internet ganhou outras características e atores que agora 

compõem o conjunto de formas possíveis e aceitáveis. A comunidade que acessa os sites de 

redes sociais já possui uma linguagem própria que é disseminada de maneira espantosa. 

Bergson, no livro A Evolução Criadora (1907), segundo McLuhan (2006), fala sobre 

uma consciência, a extensão dos homens, que impede que as pessoas se comuniquem, indicando 

que a fala separa as pessoas, impossibilitando que elas se comuniquem. O autor acreditava que 

essa comunicação só seria possível a partir de um inconsciente coletivo, considerando que  

 
“o computador, pela tecnologia, anuncia o advento de uma condição 
pentecostal de compreensão e unidade universais. O próximo passo lógico 
seria, não mais traduzir, mas superar as línguas através de uma consciência 
cósmica geral, muito semelhante ao inconsciente coletivo sonhado por 
Bergson” (MCLUHAN, 2006, p. 99).  

 

Hoje, o mais próximo que vislumbramos como sendo esse inconsciente são os emojis, 

que podem ser considerados uma espécie de linguagem universal. 

A língua escrita não é sinônimo de língua culta ou padrão, especialmente quando 

analisamos textos escritos nas redes sociais na internet, que possuem uma dinâmica própria. 

Esses textos trazem, muitas vezes, formas abominadas na língua culta, como gírias, que em um 

contexto normativo, não são bem vistas, mas em um texto em redes sociais podem trazer leveza 
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e descontração, assim como as abreviações, que podem ser as tradicionais, como “bjs” ou “att”, 

mas também podem ganhar outras formas como “tmj” (tamo junto) ou “fds” (fim de semana), 

além do uso dos sinais de pontuação, fora do que é estabelecido na gramática normativa, 

especialmente a exclamação, que é largamente vista em publicações online. 

É sempre importante lembrar que a normatização regula o uso da língua e isso garante 

a um povo o conhecimento de um padrão que pode ser reconhecido por qualquer falante da 

mesma. Isso não minimiza a importância das variações encontradas nessa língua, que é 

heterogênea, pois a sociedade não é composta por membros idênticos, que vivenciam as 

mesmas situações e experiências. Não há como negar que as diferentes realidades existem, 

sejam elas culturais ou sociais, e a língua não tem como fugir a esse fato, enquanto produto 

social. 

A próxima subseção trata de uma outra característica presente nos textos escritos em 

sites de redes sociais, a pontuação utilizada de maneiras que fogem ao que é indicado pela 

gramática normativa. 

 

4.1.2- Pontuação para além da pausa e entonação 
 

A pontuação foi um sistema criado pelos gregos, com finalidade meramente retórica, no 

sentido de indicar pausa respiratória na leitura de textos. Foram os romanos e os medievais do 

período carolíngio que deram uma função estrutural para a pontuação. Inicialmente, era 

concebido como um “sistema convencional de marcas que apresentam informações sobre a 

estrutura de um texto escrito” (TRASK, 2004, p. 232) ou, ainda, como considera Câmara Jr 

(1977, p.194), é um “sistema de sinais gráficos, destinados a indicar na escrita pausa (v.) na 

linguagem oral”.  Nas concepções desses autores, a pontuação pode ser compreendida como 

uma orientação para oralizar textos escritos.  

Os sinais de pontuação já foram reconhecidos como as principais formas de expressar 

sentimentos e expressões na escrita, trazendo algumas características da oralidade para a grafia, 

mas sempre mantendo o que é preconizado pela gramática tradicional. Na linguagem usada na 

internet, especificamente nos sites de redes sociais, as regras de pontuação acabaram sendo 

substituídas ou agregaram novas aplicações. Nesse novo formato de comunicação a pontuação 

ganha destaque na construção textual, não basta mais um sinal de pontuação para atender ao 

que determina a gramática para transmitir uma ideia. Foi intensificada a possibilidade desses 

sinais transmitirem sentimentos e intenções, por exemplo, a presença de vários sinais de 

interrogação, muitas vezes expressam o grau de dúvida que se pretende demonstrar. Esse é um 

uso que não é possível de acordo com a gramática normativa, pois basta um sinal para dar à 
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frase a condição de interrogativa. No uso de interrogações acompanhadas de exclamações é 

possível compreender que a intenção é exprimir uma mistura de dúvida com surpresa ou até 

mesmo indignação. 

Um sinal de interrogação ou exclamação não é mais apenas uma forma de pontuar o 

texto para dar sentido à leitura, mas sim um intensificador e demonstrador de intenções. É uma 

forma que o usuário tem de expor o que pretende com o texto escrito, como se tivesse a 

possibilidade de se colocar presencialmente naquela situação, fazendo com que o leitor 

compreenda a sua intenção ao escrever a mensagem. 

As inovações apresentadas demonstram como a língua e a linguagem podem ganhar 

novos formatos, o que corrobora a ideia de dinamismo e heterogeneidade. Para que essas 

composições possam fazer parte do cotidiano dos usuários da língua é necessário que sejam 

disseminadas de alguma forma, o que, no nosso caso, acontece através do uso do Facebook 

enquanto plataforma de comunicação institucional. 

 

4.2- O Facebook como instrumento de gestão 
 

Criado por jovens norte-americanos, em 2004, o Facebook nasceu com o objetivo de 

facilitar a comunicação entre os estudantes da Universidade de Harvard, uma das mais 

conceituadas instituições de ensino superior dos Estados Unidos. Rapidamente, a rede virou 

sensação no mundo inteiro, ultrapassando os muros da universidade e ganhando fama mundial. 

Em 2012, a rede social na internet já possuía mais de 900 milhões de usuários e, hoje, já chega 

ao número 2,2 bilhões de usuários mensais cadastrados em todo o mundo, sendo 127 milhões 

no Brasil22. 

O Facebook é estruturado em linhas do tempo, mais conhecidas como perfis, onde os 

usuários atualizam o status, postando mensagens. Além das mensagens textuais, também é 

possível publicar fotos, imagens, vídeos e compartilhar informações postadas em outras páginas 

ou perfis, assim como links de sites externos. De acordo com Barton e Lee (2015, p. 59), o 

Facebook pode ser considerado um dos melhores representantes da cultura de convergência, 

pois nele é possível explorar uma mesma informação em diversos formatos. 

O usuário pode fazer suas publicações e também acompanhar postagens de outros 

usuários, com possibilidade de fazer comentários e/ou curtir o que foi postado. Recentemente 

foi acrescentada uma nova possibilidade que é a de expressar outras opiniões, diferentes do 

tradicional “curtir”, como “amei”, “Grr” (indicando raiva ou indignação), “triste" e outros. 

                                                
22  Informação disponível em < https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-
usuarios-mensais-no-brasil.shtml>. Acesso em 15 de dez. 2018. 
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No caso das empresas ou organizações que desejam fazer parte desta comunidade online 

é possível criar uma página, que também é conhecida como fanpage, na qual é possível 

apresentar informações gerais, como localização, telefone, ramo de atuação. As postagens 

seguem o mesmo procedimento dos perfis pessoais e os seguidores23além de curtirem a página 

também podem curtir as publicações. 

A diferença entre perfil e página é que os perfis são pessoais e um usuário convida outro 

para segui-lo, que pode ou não aceitar a solicitação de amizade. Nesse caso, a intenção é 

possibilitar a interação entre os usuários. Já nas páginas ou fanpages qualquer pessoa que tenha 

interesse no conteúdo pode curtir a página e se tornar um seguidor, passando a visualizar, em 

sua linha do tempo24, as postagens publicadas. 

O Facebook já pode ser considerada uma plataforma para exercício da comunicação 

institucional, pois é um ambiente vastamente divulgado, simples para utilização, rápido e 

popular, ao qual grande parte da sociedade tem acesso. Saber utilizar essa ferramenta pode ser 

um importante aliado na construção da imagem de uma instituição e na manutenção do 

relacionamento com os públicos, além de possibilitar um engajamento e uma aproximação com 

os usuários. Esse é um campo promissor, que, se bem explorado, pode trazer benefícios para as 

empresas e instituições que o utilizam.  

A existência de setores ou pessoas para criarem estratégias específicas para as mídias 

sociais pode ser compreendido como o reconhecimento, por parte das organizações, da 

importância dessas novas ferramentas comunicacionais. As estratégias e formatos adotados 

podem ser os mais variados, mas o objetivo é comum, trabalhar a imagem institucional de forma 

positiva.  

Quando pensamos em atuação de organizações públicas em redes sociais na internet, 

consideramos que a forma de se direcionar ao receptor da mensagem é ainda mais complexa, 

pois essas têm o papel de se apresentar a diversos públicos, prezando sempre pela transparência 

e pela impessoalidade de seus atos, mas em um espaço que remete à proximidade e 

descontração. Para atender a essas necessidades, é preciso pensar estratégias que possam atingir 

ao público sem ferir os preceitos estabelecidos pela instituição. 

Para a concretização deste estudo foi necessário estabelecer critérios para que o objetivo 

proposto fosse alcançado. Essa trajetória é evidenciada no capítulo seguinte, no qual 

abordaremos a metodologia utilizada, assim como os procedimentos metodológicos. 

                                                
23 Usuários do Facebook que selecionam o ícone “Seguir” de uma fanpage e, assim, acompanham todas as 
publicações feitas pela página. 
24 Também chamada de timeline, é a página que aparece quando o usuário acessa o site do Facebook. 
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5- METODOLOGIA 
 

A escolha da metodologia adequada para sistematizar uma pesquisa é sempre 

influenciada por questões sociais e culturais que envolvem o pesquisador, como indica Flick 

(2004), não no sentido de direcionar os estudos, mas com base naquilo que é conhecido sobre 

o universo pesquisado. Foi nesse sentido que pensamos em realizar uma pesquisa qualitativa, 

já que nesse tipo de pesquisa é necessário  

 
 [...] planejar métodos tão abertos que façam justiça à complexidade do objeto 
em estudo. Aqui, o objeto em estudo é o fator determinante para a escolha de 
um método e não o contrário. Os objetos não são reduzidos a variáveis únicas, 
mas são estudados em sua complexidade e totalidade em seu contexto diário. 
Portanto, os campos de estudo não são situações artificiais em laboratório, 
mas as práticas e interações dos sujeitos na vida cotidiana (FLICK, 2004, p. 
21). 

 

Isso reforça a escolha pela pesquisa qualitativa, pois o objeto selecionado para este 

estudo precisa ser analisado em sua particularidade e em sua existência no nosso cotidiano.  

Neste momento é importante salientarmos o que motivou a realização deste trabalho. A 

UESB, instituição na qual desenvolvemos a pesquisa, começou a se inserir no universo das 

redes sociais na internet em 2010, no Twitter, microblog onde a Instituição ainda atua e tem 

quase seis mil seguidores (dados de fevereiro de 2019). A presença da Instituição nos sites de 

redes sociais foi pensada a partir da necessidade de manter um diálogo constante e aberto com 

os seus públicos, no sentido de publicar notícias, tirar dúvidas, acompanhar a opinião dos 

usuários, buscando atender a todos com maior agilidade e presteza. Em 2011, a Universidade 

criou uma página no Facebook e, em 2014, o site de comunicação digital E-Dialog divulgou o 

resultado de uma pesquisa que apontava a página da Instituição como a quinta mais curtida 

entre as universidades estaduais do país, sendo importante ressaltar que, na Bahia, a Instituição 

liderava o ranking. Atualmente, a página da Universidade conta com mais de 64 mil seguidores 

(dados de janeiro de 2019) e mantém um trabalho diário de atualização e feedback, o que 

potencializa a relação com o público-alvo.   

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi selecionada por ser apontada, por dois 

anos consecutivos, 2016 e 2017, como a universidade federal com maior crescimento no 

Facebook25. Em pesquisa divulgada em outubro de 2017, a instituição foi apontada como a 

universidade federal líder em audiência, com 190.169 curtidas desde a criação. A pesquisa foi 

realizada pelo jornalista Cristiano Alvarenga, que é servidor da Universidade Federal de 

                                                
25  Informação disponível em: http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/pelo-segundo-ano-ufpr-e-a-universidade-
lider-em-audiencia-no-facebook/ 
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Uberlândia e desenvolve pesquisas na área de comunicação. O estudo analisou o Facebook de 

61 instituições federais de ensino superior. Um dado interessante da pesquisa é que a UFPR foi 

a décima em número de postagens, com 3,5 postagens/dia, enquanto a primeira colocada, a 

Universidade Federal do Piauí teve 7.3 postagens/dia e ocupa o 28º lugar no ranking, o que 

demonstra que o número de postagens não é requisito para o engajamento e alcance, mas essa 

é uma discussão que pode ser retomada em outra ocasião, já que aqui o nosso objetivo é analisar 

a linguagem utilizada pelas instituições na rede.  

Em matéria publicada pela UFPR, para divulgar o resultado da pesquisa, a representante 

da superintendência de Comunicação da Universidade destaca que a instituição se preocupa em 

utilizar a linguagem adequada a cada meio de comunicação e, no caso do Facebook, priorizam 

uma linguagem que una sensibilidade, humor e informação, o que demonstra a importância que 

a linguagem tem na busca pela otimização do processo comunicacional.   

Outra característica da pesquisa é que ela tem caráter exploratório, tendo em vista a 

flexibilidade desse modelo, podendo ser usado para reflexão do tema e delimitação do objeto 

de estudo, sendo necessária uma pesquisa de campo/virtual e documental, considerando as 

publicações nas páginas oficiais como documentos. A partir disso, foi feita a análise linguística, 

com base empírica, dos dados coletados referentes à linguagem utilizada na página oficial do 

órgão e das instituições selecionadas. 

 

5.1- Procedimentos metodológicos 
 

Para elaborar este trabalho foi necessária uma ampla pesquisa bibliográfica no campo 

da Linguística e da Comunicação, sendo que foram investigados temas como linguagem, língua, 

norma, mídias sociais e redes sociais na internet, comunicação institucional e comunicação e 

novas tecnologias. Faz-se importante salientar que esta não é uma pesquisa de cunho 

bibliográfico, mas a busca de autores que construam conhecimento nas áreas abarcadas por esta 

produção foi fundamental para a análise dos dados e elaboração da dissertação.  

Foi realizado um levantamento de postagens, em páginas oficiais no site do Facebook 

do Ministério da Educação (MEC) e duas instituições de ensino superior do Brasil. As 

instituições pesquisadas foram a Universidade Federal do Paraná (UFPR), identificada como a 

universidade federal com maior alcançe no Facebook, nos últimos dois anos, e a Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), local no qual trabalho, que foi o impulsionador para a 

escolha do tema, e também onde o Programa em Letras: Cultura, Educação e Linguagem está 

lotado. É importante destacar que todas essas instituições possuem, atualmente, página oficial 

ativa no Facebook. 
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Acompanhamos as publicações nas páginas do Facebook das instituições pesquisadas 

por mais dois anos e, com o fim de registrar o modo como elas lidam com o problema aqui 

apontado, qual seja, atuar de forma dinâmica e interativa nessa rede social na internet em 

consonância com o que rege a língua padrão, selecionamos algumas postagens para análise. 

Como o espaço dos sites de redes sociais é um ambiente muito dinâmico, optamos por coletar 

publicações mais recentes, que demonstrem o comportamento atual das instituições. 

Os dados foram analisados de acordo com o seguinte parâmetro: seleção de posts que 

utilizam alguma forma linguística que fugisse ao que é preconizado na língua padrão, no 

período de novembro de 2018 a janeiro de 2019, após esse levantamento, foi feita a análise de 

qual o formato utilizado e como isso contribui ou não para as ideias levantas aqui. Buscou-se 

realizar uma análise da norma linguística empregada de forma demonstrativa, mas não 

valorativa. 
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6- ANÁLISE DE FORMAS LINGUÍSTICAS DINÂMICAS EMPREGADAS EM 
FANPAGES OFICIAIS 
 

Antes de iniciar a análise dos dados coletados se faz necessário expor algumas 

informações relevantes para a compreensão do objeto de pesquisa. Questionamos as instituições 

pesquisadas sobre o uso de manuais que auxiliassem no desenvolvimento das atividades nas 

mídias sociais. O MEC informou que utiliza o manual da Secretaria de Comunicação do 

Governo Federal26. A UESB não utiliza nenhum manual para orientar o uso das redes sociais 

na internet, mas faz pesquisas sobre tendências na área. Em agosto de 2018, a UFPR publicou 

um Manual de Redes Sociais Digitais27, no qual trata sobre como deve ser o comportamento 

nos sites de redes sociais da Universidade, como Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp. 

Sobre as postagens o Manual traz algumas orientações:  

 
Os textos devem ser curtos, diretos e impactantes, com o objetivo de chamar 
a atenção na timeline e promover o diálogo nos comentários. 
Posts curtos são a preferência dos usuários.  
A Internet flexibiliza o uso da linguagem informal.  
Publique conteúdos simples, fáceis e diretos. 
Busque alinhar-se à linguagem utilizada nos outros canais de comunicação da 
Instituição. 
Ao definir o conteúdo que será compartilhado, avalie se ele condiz com a 
missão e os interesses da Universidade (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ, 2018, grifo do autor). 

 

A pesquisa apresentada neste trabalho teve início antes da publicação desse Manual, 

mas foi possível perceber que muitas das ideias que defendemos aqui são compartilhadas com 

o que orienta a UFPR para os seus sites de redes sociais. Corroboramos com as conduções 

indicadas por considerarmos que é possível conciliar os interesses e a missão institucional a 

uma linguagem menos formal e engessada, desde que seja adequada ao meio no qual isso 

aconteça. 

No período da coleta de dados foram encontradas construções linguísticas que 

chamaram a atenção e reforçam o que defendemos quanto ao uso de formas que fogem ao 

padrão da linguagem formal, preconizada pela gramática normativa e amplamente utilizada na 

comunicação organizacional. A apresentação dos resultados será feita a partir da demonstração 

das ocorrências que consideramos importantes para o estudo e análise das composições 

realizadas, lembrando que os textos analisados são os que identificam a postagem e não os 

cards28, links ou comentários. 

                                                
26 Disponível em: http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/comunicacao-digital/manual-para-redes-sociais . 
27 Disponível em: http://www.ufpr.br/portalufpr/wp-content/uploads/2018/08/manual_redes_sociais.pdf . 
28 Fotos ou imagens que aparecem ao lado do texto da postagem. 
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A utilização de emojis foi a mais presente das ocorrências que encontramos, no período 

da pesquisa. Diversos foram os emojis encontrados nas publicações. A Uesb foi a instituição 

que mais explorou esse recurso, fazendo dos emojis uma presença quase que constante em sua 

fanpage. Seguem alguns exemplos do que averiguamos: 

 
Figura 2- UESB- Emojis na composição textual 

 
Figura 3- UESB- Emojis na composição textual 

 

 

 

Fonte: Fanpage da Uesb, em 13 de nov. 2018 

Fonte: Fanpage da Uesb, em 13 de janeiro de 2019 



 
 

 

61 

Figura 4- UFPR- Emojis na composição textual 

 

Conforme explanamos na seção 4.1.1, é possível divulgar informações com o uso 

exclusivo de emojis. Localizamos essa ocorrência em algumas postagens das instituições 

pesquisadas, como demonstrado nas Figuras 5 e 6. No primeiro exemplo, compreendemos que 

houve o desejo de transmitir uma mensagem de tranquilidade e boa sorte, representada pelo 

emoji com o dedo cruzado. Já na segunda figura é passada a ideia de festividade e carinho. 

 
Figura 5- UESB- mensagem utilizando apenas emojis 

 
Fonte: Fanpage da UESB, em 8 de novembro de 2018 

 

 

Fonte: Fanpage da UFPR, em 24 de novembro de 2018 
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Figura 6- UFPR- mensagem utilizando apenas emojis 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 24 de dezembro de 2018 

 

Também foi possível encontrar a utilização de emoticon, em uma escala muito menor 

do que o uso de emojis, mas é uma presença importante, já que foram essas construções que 

deram início às formas graficamente mais elaboradas que são os emojis. Na Figura 7 aparece o 

emoticon ;D, que representa uma carinha sorridente e piscando. 

 
Figura 7-MEC- Emoticon na composição textual 

 
Fonte: Fanpage do MEC, em 11 de dezembro de 2018 
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A Figura 8, acima, além de utilizar a #marcageral, também apresenta outras 

composições como o uso diferenciado dos sinais de pontuação, palavra escrita na íntegra com 

letra maiúscula e um emoticon, \o/, que representa um bonequinho com braços levantados. Para 

encerrar a postagem é utilizada uma forma que foge ao que preconiza a gramática normativa, 

“Quem vamos”, pois a língua padrão recomenda que o pronome relativo “quem”, quando tem 

sentido absoluto e não é precedido por outro termo, é referente ao gênero masculino, no 

singular. Suponhamos que a construção é proposital porque é possível encontrá-la em outras 

postagens da mesma instituição, como demonstra a Figura 9: 

 
Figura 9- UFPR- Utilização do termo "Quem vamos" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 19 de novembro de 2018 

Fonte: Fanpage da UFPR, em 25 de novembro de 2018 

Figura 8- UFPR- Composições diversas 
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A pontuação fugindo ao que é estabelecido nos manuais de uso da língua portuguesa 

também pôde ser constatada. A UFPR é a instituição que mais utiliza esse recurso em suas 

postagens. Percebemos que o uso do acento de interrogação sempre muito acompanhado pela 

exclamação. O que interpretamos como suporte para reforçar a informação e dar uma leveza à 

mensagem.  

 
Figura 10- UFPR- Acento de interrogação acompanhado de exclamação 

 

 

Os emojis também podem ser identificados como substitutos dos sinais de pontuação 

em algumas postagens, já que, nessas situações, a ideia apresentada na frase é encerrada com o 

uso desse recurso, podendo ter continuidade ou não na sequência. Ocorrências desse tipo podem 

ser encontradas nas Figuras 11 e 12, onde substituem o ponto final e os dois pontos, 

respectivamente.  
Figura 11- UESB- Emojis substituindo a pontuação 

 
Fonte: Fanpage da UESB, em 12 de novembro de 2018 

Fonte: Fanpage da UFPR, em 21 de novembro de 2018 
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Figura 12- MEC- Emojis substitundo a pontuação 

 
Fonte: Fanpage do MEC, em 30 de dezembro de 2018 

 

Letras maiúsculas em palavras e até mesmo frases também foram composições 

amplamente encontradas. Inicialmente, pensamos que esse tipo de formato seria mais 

encontrado em títulos, o que já é comum, mas ficou perceptível que não há uma regra para esse 

uso, pois foi encontrado em situações e posições diferentes dentro da postagem. O que foi 

possível contatar é que esse recurso é utilizado quando se tem o desejo de chamar a atenção 

para uma determinada informação. 

 
Figura 13- UFPR- Letras maiúsculas no título 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 17 de janeiro de 2019 
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O mesmo recurso das palavras em letras maiúsculas é utilizado nas Figuras 14 e 15, mas 

a intenção de cada utilização fica clara no contexto das mensagens, sendo que, na primeira, é 

passada uma ideia de reforçar um alerta, esclarecendo que os novos alunos(as) não são 

obrigados a se submeterem a qualquer situação que não concordam e ainda sugere que seja feita 

denúncia, caso a situação ocorra.  

 
Figura 14- UFPR- Letras maiúsculas indicando alerta 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 16 de janeiro de 2019 

 

Na figura seguinte é perceptível a intenção de transmitir euforia, ou seja, compartilhar 

a alegria sentida por aqueles que foram aprovados no processo seletivo da instituição. 

 
Figura 15- UFPR- Letras maiúsculas indicando euforia 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 11 de janeiro de 2019 
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Consideramos que o uso de letras maiúsculas em palavras ou frases não é sinal de falta 

de educação ou representa grito, como já foi interpretado em algumas sugestões de uso das 

mídias sociais. Acreditamos que é mais um recurso para destacar algo que é pensado como 

crucial na postagem, no sentido de chamar a atenção do usuário.  

Gírias são expressões ou fenômenos da linguagem não recomendados pela gramática 

normativa, assim como regionalismos e expressões populares. A chamada norma culta defende 

que essas formas empobrecem a língua e não são de conhecimento de todos os falantes. 

Considerando que o público dos sites de redes sociais na internet é formado em sua maioria por 

pessoas que estão acostumadas com um linguajar menos formal, o uso de gírias foi encontrado 

em algumas postagens. O termo “galera”, utilizado na condição de vocativo ou sujeito, 

indicando pessoal, foi mais encontrado em publicações da UFPR, como demonstram as Figuras 

16 e 17.  

 
Figura 16- MEC-Uso da gíria "galera" 

 
Fonte: Fanpage do MEC, em 31 de dezembro de 2018 
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Figura 17- MEC- “Uso da gíria “galera” 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 14 de dezembro de 2018 

 

Outra forma bastante utilizada pelos jovens é a expressão “fique ligado”, que significa 

fique atento, mantenha a atenção.  
Figura 18- MEC- Expressão "fique ligado" 

 
Fonte: Fanpage do MEC, em 3 de janeiro de 2019 
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A construção “se liga” apresenta um equívoco gramatical, pois pronomes pessoais 

oblíquos não devem iniciar frases, de acordo com a gramática normativa, mas essa já é uma 

forma internalizada na linguagem popular e comumente utilizada, que significa “esteja atento”, 

“preste atenção”.  

 
Figura 19- UFPR- "se liga" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 15 de novembro de 2018 

 

A Figura 18, além de apresentar o termo “ligado”, significando atenção, também 

apresenta a construção “diga aí”, que é muito utilizada na oralidade em diversas ocasiões, seja 

para solicitar que o interlocutor informe alguma coisa, como no caso da figura, ou quando 

pessoas íntimas se encontram, é uma espécie de cumprimento.  

 
Figura 20- UESB- "ligado" e "diga aí" 

 
Fonte: Fanpage da UESB, em 5 de novembro de 2018 
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O verbo rolar também ganha nova aplicação na linguagem chamada aqui de dinâmica, 

ele deixa de significar apenas girar e passa a ter, também, o sentido de acontecer. As Figuras 

21 e 22 demonstram como isso acontece. 

 
Figura 21- UESB- "rolou" 

 
Fonte: Fanpage da USB, em 5 de novembro de 2018 

 
Figura 22- UFPR- "rolar" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 13 de novembro de 2018 

 

O adjetivo “bacana” aparece em uma publicação feita pela UESB, conforme demonstra 

a Figura 23, para indicar que será anunciada uma informação positiva. Nesse caso são 

desobedecidas duas recomendações para o texto jornalístico, conforme abordamos no item 3.2, 

a fuga ao padrão normativo da língua, nesse caso, a gíria e o uso de adjetivo. A presença intensa 

de emojis também chama a atenção na postagem. 
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Figura 23- UESB- "bacana" 

 
Fonte: Fanpage da UESB, em 17 de janeiro de 2018 

 

A expressão “chega mais” sugere aproximação, na Figura 24. É como o popular “vem 

cá”, que tanto pode ser utilizado no sentido literal de venha até aqui ou como expressão 

conotativa que pode significar preste atenção no que vou falar. 

 
Figura 24- UESB- "chega mais" 

 
Fonte: Fanpage da UESB, em 5 de novembro de 2018 

 

A palavra passeio, em uma linguagem bastante utilizada pelos jovens, pode ser 

substituída pela  expressão “rolê”, conforme apresenta a Figura 25.  
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Figura 25- UFPR- "rolê" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 27 de dezembro de 2018 

 

O uso de hashtags também foi constatado na análise dos dados. Além de hashtags que 

levam o nome da instituição ou do assunto em questão, é possível também encontrar 

abreviações como #tbt, que remete ao termo em inglês “Throwback Thursday”29, encontrada 

nas Figuras 25 e 26.  

 
Figura 26- UFPR- "#tbt" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 29 de novembro de 2018 

                                                
29 Tradução nossa: “relembrando a quinta-feira”. É uma espécie de corrente feita nos sites de redes sociais, no 
qual, às quintas-feiras, as pessoas fazem postagens que remetam a lembranças. 
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Outra hashtag popular entre os usuários da rede é #tmj, que significa “tamo junto”, 

representando apoio, dando a entender que o autor da postagem é solidário para com aqueles 

que passam pela situação exposta no post. O uso pode ser analisado nas Figuras 27 e 28. 

 
Figura 27- MEC- "#tmj" 

 
Fonte: Fanpage do MEC, em 11 de novembro de 2018 

 
Figura 28- UFPR- "#TamoJunto" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 10 de janeiro de 2018 

 



 
 

 

74 

Outras formas encontradas com hashtags foram: #Partiu2afase, na Figura 29, que remete 

à ideia de fazer algo, e #MarcaGeral, presente na Figura 6,  sugerindo que a mensagem seja 

compartilhada com o maior número de pessoas possíveis.  

 
Figura 29- UFPR "#marcageral" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 5 de novembro de 2018 

 

Expressões utilizadas na comunicação oral, que geralmente não são encontradas na 

versão escrita, foram identificadas nas postagens coletadas. O que, de acordo com a nossa 

concepção, torna a linguagem mais leve e versátil, uma busca explícita de aproximação com os 

usuários dos sites de redes sociais. 

O uso do “né”, tão corriqueiro na oralidade, é encontrado nas Figuras 30, 31 e 32.  

 
Figura 30- UESB- "né" 

 
Fonte: Fanpage da UESB, em 21 de dezembro de 2018 
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Figura 31- UFPR- "né" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em13 de dezembro de 2018 

 

O advérbio “né” é a contração da locução “não é”, que é usado quando se busca uma 

confirmação do interlocutor sobre uma determinada informação. O uso dessa composição foi 

encontrado nas fanpages de todas as instituições pesquisadas, uma demonstração clara que o 

objetivo é tonar a mensagem acessível, buscando proximidade com o usuário. 

 
Figura 32- MEC- "né" 

 
Fonte: Fanpage do MEC, em 27 de novembro de 2018 
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As interjeições são expressões que transmitem emoção, sensação ou estado e foram 

identificadas em postagens das três instituições. O “hein”, utilizado para chamar a atenção para 

alguma informação, é encontrado nas Figuras 33 e 34.  

 
Figura 33- UFPR- "hein" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 19 de novembro de 2018 

 
Figura 34- UESB- "hein" 

 
Fonte: Fanpage da UESB, em 19 de janeiro de 2018 

 

Na Figura 35 é encontrada a interjeição “Opa”, que indica espanto ou admiração. É 

como se a postagem estivesse se dirigindo diretamente ao interlocutor, sugerindo que ele 

precisa ler aquele conteúdo. 
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Figura 35- MEC- "Opa" 

 
Fonte: Fanpage do MEC, em 10 de novembro de 2018 

 

A Figura 36 apresenta o uso da interjeição “Ah”, acompanhada do ponto de exclamação, 

o que sugere que é preciso incluir alguma informação que foi esquecida, uma forma de 

lembrete. Já na Figura 37 acontece uma variação dessa mesma interjeição, com a repetição da 

última letra, passando a impressão de que o objetivo é intensificar o sentimento posto.  

 
Figura 36- MEC- "Ah!" 

 
Fonte: Fanpage do MEC, em 5 de dezembro de 2018 
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Figura 37- UFPR- "Aaaaah" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 10 de novembro de 2018 

 

Na oralidade é comum substituirmos o “para” pelo “pra”, mas isso ainda é algo pouco 

visto na escrita. Identificamos essa substituição em algumas postagens, conforme apresentam 

as Figuras 38, 39 e 40.  

 
Figura 38- UESB- "pra" 

 
Fonte: Fanpage da UESB, em 22 de janeiro de 2019 
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Figura 39- UFPR- "pras" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 15 de janeiro de 2019 

 

A Figura 40 apresenta o uso do “pra” repetidas vezes, demonstrando a intencionalidade 

da aplicação, e também utiliza a contração “tá”, ao invés do que preconiza a gramática 

normativa quando se refere à conjugação do verbo “estar” na 3ª pessoa do singular, que seria 

“está”. 

 
Figura 40- UFPR- "pra" e "tá" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 16 de janeiro de 2019 

 

Essa mesma ocorrência acontece também na Figura 41. 
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Figura 41- UFPR- "Tá" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 27 de novembro de 2018 

 

A interjeição “Alô”, encontrada na Figura 42, é utilizada como saudação ou para atender 

ao telefone, hábito que vem se perdendo com o tempo, mas que ainda é comum para várias 

pessoas. Essa é uma expressão típica da oralidade, mas pouco utilizada na escrita, ao menos 

que remeta a um diálogo. E é exatamente isso que muitas vezes os textos das postagens nos 

sites de redes sociais parecem indicar, a busca do diálogo direto com o usuário. 

 
Figura 42- UESB- "Alô" 

 
Fonte: Fanpage da UESB, em 19 de novembro de 2018 
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A criação de novos vocábulos também foi uma ocorrência verificada, como o 

neologismo “sofrência”, que não é encontrado entre os verbetes reconhecidos pela Academia 

Brasileira de Letras30, mas é um termo frequente, especialmente no âmbito musical. De uso 

popular, a expressão representa a junção das palavras sofrimento e carência, ganhando a 

interpretação de algo doloroso, triste, conhecido popularmente como “dor de cotovelo”. 

 
Figura 43- UFPR- "sofrência" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 28 de novembro de 2018 

 

Superlativos e diminutivos também fazem parte das construções linguísticas apreciadas. 

Não que essas formas fujam ao que é preconizado pela gramática normativa, mas o uso em 

questão não está de acordo com o que a norma culta sugere, já que passa uma impressão 

descolada, como o “domingão” presente na Figura 44, que remete à ideia de curtição, na 

linguagem utilizada pelo público mais jovial.  

 
Figura 44- UFPR- "domingão" 

 
Fonte: Fanpage da UFPR, em 4 de novembro de 2018 

                                                
30 Consulta realizada no site da ABL (http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario), em 29 de 
novembro de 2018. 
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Outro termo é “fezinha”, encontrada na Figura 45, muito utilizado pelos apostadores 

dos chamado jogos de azar, indicando a possibilidade de fazer uma aposta, situação na qual o 

diminutivo busca minimizar o ato em si e esboçar uma certa relação próxima e carinhosa com 

a situação.  

 
Figura 45- UESB- "fezinha" 

 
Fonte: Fanpage da UESB, em 23 de janeiro de 2018 

 

Na análise das fanpages foi possível identificar que os temas das postagens são variados, 

podem ser convocações de candidatos seja para realização de provas ou para matrícula, além 

de esclarecimentos sobre questões burocráticas das instituições, como financiamentos e posse 

de gestores, e vários outros. Um assunto que nos despertou interesse foi o uso das fanpages 

para publicar dicas de uso da língua portuguesa padrão. Demonstração clara de que as 

instituições se preocupam com a norma padrão da língua, mas não a consideram a única forma 

de comunicação possível. Respeitando o que preconiza a gramática, mas levando em 

consideração os princípios da Sociolinguística e do Funcionalismo linguístico.  

Podemos confirmar essa assertiva nas Figuras 46 e 47. 
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Figura 46- MEC- Dicas de Português 1 

 
Fonte: Fanpage do MEC, em 4 de dezembro de 2018 

 
Figura 47- MEC- Dicas de Português 2 

 
Fonte: Fanpage do MEC, em 6 de novembro de 2018 
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A partir da coleta de dados, conseguimos analisar a linguagem utilizada pelas 

instituições e identificar se elas utilizam em suas postagens no Facebook formas que fogem ao 

padrão da língua. E, conforme apresenta Faraco (2008) 

 
É perfeitamente possível e socialmente aceitável escrever textos em outras 
variedades da língua, como, por exemplo, um bilhete, uma carta ou um e-mail 
familiar, uma intervenção num chat, um texto num blog, a letra de uma 
canção, uma publicidade, composições literárias que dão estatuto estético à 
diversidade linguística, e assim por diante (FARACO, 2008, p. 26-27). 

 

Nesse contexto, podemos acrescentar os textos das redes sociais e mais especificamente 

os posts publicados pelas instituições pesquisadas em suas páginas no Facebook. Isso é o que 

defendemos neste trabalho, pois acreditamos que a possibilidade de utilizar a língua de formas 

variadas é uma ferramenta de otimizar a comunicação com o público que se pretende atingir, 

sem corromper ou afrontar a língua padrão. 

Mantendo como base o pensamento de Faraco (2008), consideramos que “O estudioso 

qualificado da língua não sai por aí simplesmente condenando os usos modernos como ‘erros’. 

O estudioso qualificado sabe que a língua muda e que é preciso estar atento aos usos” 

(FARACO, 2008, p. 96). A única ressalva que fazemos à afirmação do autor é em relação ao 

termo “qualificado”, pois preferimos pensar que esse pensamento se adequada ao que 

consideramos como estudiosos preocupados com as questões referentes ao uso da língua, pois 

sabemos que a variação não é um assunto tratado por todos os estudiosos desse campo. 

 

6.1- Mantendo o padrão - o  caso da USP 
 

Em meio às pesquisas realizadas, nos deparamos com a página da Universidade de São 

Paulo (USP), uma das mais antigas e mais importantes instituições de ensino superior do Brasil. 

Analisando as postagens publicadas percebemos que era mantido um tom jornalístico, sério e 

objetivo em todos os posts. Isso nos levou a entrar em contato com a instituição para indagar 

se era utilizado algum material que orientasse o uso das mídias sociais. Prontamente a 

universidade nos respondeu, via direct no Facebook31, e informou que não utiliza nenhum 

manual específico, mantendo apenas o padrão dos textos jornalísticos publicados no site. 

Nas Figuras 48, 49, 50 e 51 é possível analisarmos o estilo textual selecionado pela 

instituição para fazer suas postagens. 

 

                                                
31 Espaço para mensagens privadas (bate-papo) no site do Facebook. 
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Figura 48- USP- Linguagem jornalística padrão 

 
Fonte: Fanpage da USP, em 31 de janeiro de 2018 

 

Figura 49- USP- Linguagem jornalística padrão 

 
Fonte: Fanpage da USP, em 24 de janeiro de 2019 

 
Figura 50- USP- Linguagem jornalística padrão 

 
Fonte: Fanpage da USP, em 23 de janeiro de 2019 

Figura 51- USP- Linguagem jornalística padrão 

 
Fonte: Fanpage da USP, em 28 de janeiro de 2019 

 

Constatamos que as publicações na fanpage da USP no Facebook são links para matérias 

publicadas no Jornal da USP, que é uma publicação online mantida pela instituição. É feito 

apenas o resumo das matérias para ser colocado no feed de notícias. Isso demonstra que não há, 

por parte da Universidade, uma preocupação específica com a linguagem empregada no site do 

Facebook. Outra observação em relação às postagens é a ausência por completo de emojis. No 



 
 

 

86 

período do estudo, não foi verificada nenhuma ocorrência desse fenômeno tão popular na 

linguagem no ambiente online, o que ratifica a conclusão de que a Universidade não faz 

adequações da sua linguagem, como afirmou por e-mail. 

Com a exploração deste exemplo buscamos demonstrar que tanto o uso de formas 

inovadoras na comunicação institucional quanto a manutenção do texto padrão, neste caso o 

texto jornalístico, é possível e, de acordo com o nosso juízo, não causam prejuízo algum à 

notícia. Conforme nos apresenta Flick (2004, p. 22): “a pesquisa qualitativa estuda o 

conhecimento e as práticas dos participantes (...) considera que pontos de vista e práticas no 

campo são diferentes devido às diversas perspectivas subjetivas e ambientes sociais a eles 

relacionados”. O que, no contexto da pesquisa, é muito importante, pois é possível constatar 

que instituições enquadradas em um mesmo ramo de atuação têm posturas diferentes em relação 

ao uso da linguagem, que é o tema aqui abordado. O que acontece é apenas uma abordagem 

diferente da informação dentro de um mesmo ambiente. 
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7- ARREMATE DA NOSSA APRECIAÇÃO  
 

Este trabalho foi construído a partir da necessidade de estabelecer uma conexão entre o 

campo da linguagem e o da comunicação, já que é desenvolvido, por parte da autora, uma 

atividade cotidiana que exige a imersão nessas duas áreas do conhecimento. O tema foi gerado 

de um conflito vivido diariamente por diversos profissionais que vêm no uso da língua ou um 

empecilho ou um aliado para desenvolver suas atividades de comunicação nos sites de redes 

sociais. Consideramos importante ressaltar que procuramos estabelecer uma relação entre 

língua e comunicação, de que modo as duas caminham juntas e como uma interfere diretamente 

na outra.  

O arcabouço teórico utilizado foi crucial para a compreensão teórica dos fatos 

pesquisados. O Funcionalismo linguístico traz em seus conceitos a essência do que foi 

trabalhado, pois, a partir dele, buscamos demonstrar como a língua é utilizada por seus usuários 

em situações reais de uso, nesse caso, as publicações de algumas instituições em seus perfis 

oficiais no Facebook.  

A linguagem é uma prática social, que sempre é utilizada dentro de um determinado 

contexto e a cultura e a sociedade contemporâneas são marcadas pelo envolvimento com as 

novas tecnologias e com os novos formatos de comunicação. É diante desse cenário que a 

pesquisa foi desenvolvida, no sentido de buscar contribuir para uma melhor compreensão de 

como é a linguagem utilizada nos sites de redes sociais e como esse fator pode ser utilizado 

pela comunicação institucional em órgãos e instituições públicas de ensino superior. 

A análise dos dados representou um momento importante e prazeroso para a conclusão 

do trabalho, pois foram encontradas formas já esperadas e várias outras não conhecidas, o que 

nos permitiu vislumbrar o quanto o assunto em voga é rico e passivo na geração de discussões. 

Em momento algum foi proposto uma análise valorativa dos fenômenos encontrados. 

Buscamos aqui demonstrar que existem outras formas de utilizar a linguagem na comunicação 

institucional sem ser a linguagem padrão ou formal. E fomos além na demonstração de que isso 

já é uma realidade para algumas instituições que buscam na linguagem uma forma de se 

conectar com seus públicos, sem medo de inovar e fugir do tradicional. O que não desmerece 

ou minimiza a importância do trabalho daqueles que se mantêm no uso padrão da linguagem. 

Em virtude disso, selecionamos alguns posts da USP, para fazer um contraponto, pois a 

instituição opta utilizar a mesma linguagem dos textos jornalísticos publicados no site nas 

postagens no Facebook.  A instituição apenas resume as informações, dentro do mesmo padrão. 

Esse contraponto se faz necessário, não no sentido comparativo ou valorativo, para determinar 

qual formato seja mais eficiente, mas no sentido de demonstrar o que está expresso no objetivo 
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e defendido por este trabalho, ou seja, o emprego da linguagem não-padrão, enriquecida com 

formas que dinamizam a comunicação, podem promover maior empatia com o público e se 

adequar às tendências da comunicação online. 

As convenções ortográficas já institucionalizadas continuam presentes no cotidiano, 

sendo importante ressaltar que as mesmas têm um papel crucial para a cultura e a sociedade, 

mas defendemos aqui que a língua(gem) utilizada nas redes sociais não pode estar totalmente 

presa às amarras convencionais. Consideramos que uma comunicação eficaz deva evitar formas 

estigmatizadas para não correr o risco de colocar em xeque a credibilidade da informação dada, 

mas também pensamos que essa eficácia precisa ser pensada dentro do que prega o 

funcionalismo linguístico quando defende que o sucesso no uso da linguagem é atingir os 

objetivos de comunicação, podendo ser mais ou menos formal para isso, adequando o uso a 

cada situação. 

É possível que todas essas abordagens aconteçam, o que enriquece e corrobora o que 

defendemos quando acreditamos que a linguagem é um elemento rico e diverso nas relações 

sociais, com muitos caminhos possíveis. 
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