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Um livro básico para todos os interessados, envolvidos ou curiosos sobre a 

linguagem usada nas comunicações virtuais. Afinal, como a língua usada em salas de 

bate-papo nasceu? Como as transformações, adaptações da língua oral/escrita para o 

meio digital, que facilitam e tornam as comunicações mais ágeis nos ambientes virtuais, 

acontecem? Quais são as regras? Há uma sintaxe própria? E a semântica?  Por que as 

alterações ortográficas? Como são expressas as emoções? Essas e outras questões são 

abordadas de uma forma simples, clara e direta, fazendo dessa exposição um livro não 

apenas explicativo, mas também reflexivo sobre a influência que o emprego da língua 

adaptada para o meio virtual pode ou não ter sobre a língua padrão. Ainda, encontramos 

no livro um breve histórico sobre os ambientes virtuais e um dicionário de internetês. 

Para ilustrar os pontos abordados, exemplos retirados de ambientes virtuais são 

transcritos, facilitando a compreensão dos fenômenos discutidos. Uma vez que o 

número de internautas regulares no mundo deve chegar, conforme dados do autor, a 1 

bilhão de usuários em 2005, estudos sobre a língua utilizada por eles torna-se tão 

relevante quanto o estudo das outras variedades da língua, pois, sendo tais ambientes 

virtuais cada vez mais presentes na vida dos internautas, a maneira com que eles se 

comunicam tende a influenciar a forma deles se expressarem através da escrita e, talvez, 
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da modalidade oral. Assim, o texto de Othero é uma obra referencial para todos os que 

desejarem compreender a comunicação mais em voga nos tempos atuais. 
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