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Anexos 

 

1 

Modelo de questionário usado para quantificação de 

respostas sobre o nível de aceitação das palavras bugar e 

printar e como elemento para a seleção de entrevistados; 

 

2 

Íntegra das entrevistas realizadas com os falantes 

selecionados. 
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Anexo 1 

Modelo de questionário usado para quantificação de 

respostas sobre o nível de aceitação das palavras bugar e 

printar e como elemento para a seleção de entrevistados 

 
  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
  Departamento de Letras 
  Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 
 
Questionário de pesquisa 
 

I – Você conhecer a palavra bugar? 

(   ) Sim, ouço com frequência; 

(   )  Sim, mas não ouço com frequência; 

(   )  Já ouvi, mas não sei o que significa; 

(   )  Nunca ouvi. 

 

Seria capaz de demonstrar sua aplicação numa frase? 

 

I – Você conhecer a palavra printar? 

(   ) Sim, ouço com frequência; 

(   )  Sim, mas não ouço com frequência; 

(   )  Já ouvi, mas não sei o que significa; 

(   )  Nunca ouvi. 

 

Seria capaz de demonstrar sua aplicação numa frase? 

 

  

Informações adcionais: 

Nome:_________________________ Idade:________ 

Cidade onde mora:_________________________ 

Nível de escolaridade:_______________________  

Profissão, se possível:______________ 

Frequência de acesso à Internet: 

 (   )Diária, mais de cinco horas por dia; 

 (   )Diária, menos de cinco horas por dia; 

 (   )Em alguns dias da semana; 

 (   )Semanal; 

 (   )Menor que semanal. 

 

Local de onde acessa a Internet: 

 (   )Casa; 

 (   )Lan house; 

 (   )Escola; 

 (   )Outro (qual?_________________) 

 

Assinatura do entrevistado:________________________________________________ 

 

Sua colaboração foi muito importante para nossos estudos. Muito obrigado. 
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Anexo 2 
Íntegra das entrevistas realizadas com falantes 
selecionados. 
 
 
Entrevista 1  
 
Dados de identificação: 
Nome: Diogo 

Idade: 26 anos 

Professor de português e mestrando em estudos da linguagem. 

01 

02 

Jhonatta Se eu te pedir uma definição para a palavra bug, qual é  

a definição que você  dá? 

03  Bug (1.5) a definição seria (1.5) algum problema 

04 Diogo Referente a software alguma coisa assim. 

05 Jhonatta Dá um exemplo (2.5) onde pode acontecer um bug? 

06 

07 

08 

09 

10 

Diogo (11.5) ah, porque eu (1.0) só conheço uma também. É, 

(1,0) na virada de:: de 1999 para o ano 2000 os 

computadores sofreram a ameaça de do bug do de que 

houvesse o bug do milênio por conta da mudança de 

data de um milênio para outro. 

11 Jhonatta E porque você acha que essa palavra pegou?  

12 

13 

14 

15 

 De maneira que tem gente que fala essa frase, usa essa 

palavra e nem sabe que isso aconteceu. Eu já vi 

crianças de 13 anos que usam essa palavra e (1.0) e 

não sabem da história dela. 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Diogo Não sabe da história, né (0.5) mas (1.0) talvez o 

significado tenha permanecido que é o (1.0) que é 

referente a algum problema que compromete o 

funcionamento de algum software, de algum 

programa, de algum computado::r, né, do aparelho que 

usa o software. 

22 

23 

Jhonatta Então, assim, a partir dessa definição que você me deu, 

você seria capaz de aplicar essa palavra numa frase? 

24 

25 

26 

Diogo Bom (4.0) talvez diria, já de uma maneira diferente, 

como “o computador está bugando, ou seja, está 

dando problemas”. 

27 

28 

Jhonatta Tenta falar essa frase de maneiras gramaticais 

diferentes. 

29 

30 

31 

Diogo Meu computador está  bugando (2.0) vai acontecer o 

bug do milênio (3.0) Não quero que meu computador 

bugue. 

32 

33 

Jhonatta Soletra esse bugue de “não quero que meu 

computador bugue” 

34 Diogo Bê – U – Gê – U – E 

35  Jhonatta Tá ótimo, então vou passar para a outra ((ruídos 
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Entrevista 2 
Dados de identificação: 
Nome: João 

Idade: 46 anos 

Aposentado, nível de escolaridade médio completo. 

 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

Jhonatta Eu quero que você tente lembrar comigo duas coisas 

que aconteceram quando meu tio X esteve aqui. A 

primeira é que foi muito engraçada, eu quase não 

entendi, só entendi quando ele falou porque eu já 

conhecia mais ou menos o que ele queria dizer.(1.5)  a 

palavra que no Pará ainda designa fedor. Qual é? 

07 João Pitiu. 

08 Jhonatta Como é que você aplicaria ela numa frase? 

36 indecifráveis)): o que você entende por print? 

37 

38 

39 

40 

Diogo Print é um (3.0) é um (1.0) uma espécie de um 

mecanismo do computador que serve para congelar a 

imagem da tela que está sendo (1.0) que está sendo 

utilizada pelo computador. 

41  

42 

Jhonatta É::  (1.0) diferente do significado:denotativo da 

palavra? 

43 Diogo É diferente  

44 Jhonatta É diferente porque o significado denotativo seria? 

45 

46 

47 

48 

Diogo Seria quadro, seria pintura, e no português seria:: (1.0) 

a gente entenderia por um mecanismo de congelar 

imagem (0.5) não tem nada que (1.0) seria (0.5) talvez 

bem diferente do inglês. 

49 Jhonatta Aplicação numa frase.  

50 

51 

Diogo Prin (0.5) printa esse quadro para colocar num 

(0.5)texto 

52 

53 

Jhonatta ((repetindo a frase para confirmar)) printa esse quadro 

para colocar num texto. 

54 Diogo É (0.5)  printe esse quadro para colocar num texto. 

55 

56 

Jhonatta Quando você mudou de printa para printe você não tá 

falando desse print como se ele terminasse com t? 

57 Diogo Não, com E. como um verbo no português mesmo 

58 Jhonatta Então, qual foi a frase que você aplicou? 

59 

60 

Diogo Printe esse imagem e coloque no texto ou (1.0) cole 

no texto. 

61 

62 

63 

Jhonatta Para você é comum que a expressão bugar se 

transforme na expressão deu bug? Já ouviu::? Nunca 

ouviu? Você acha mais comum de outra maneira? 

64 

65 

66 

Diogo Não (1.0) não me lembro de alguém ter falado deu 

bug, mas, eu creio que, eu acho que é bem possível 

sim 
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09 João (6.5) Peixe é muito bom, mas o pitiu é desagradável. 

10 

11 

12 

13 

14 

Jhonatta Uma vez, a gente estava almoçando e ele contando as 

aventuras dele, os igarapés, aí ele falou assim é porque 

a cobra, a gente sente a cobra a uma distancia mais ou 

menos razoável aí, tenta completar o que ele queria 

dizer. 

15 

16 

17 

João Que ela exala exatamente um pitiu, que é esse cheiro 

desagradável que a gente vê no peixe mas que na que 

na cobra é desagradável, no peixe é mais moderado. 

18 

19 

20 

Jhonatta Então, aí a gente chega numa conclusão de que pitiu é 

um substantivo (1.0) designado (1.0) a substituir mal-

cheiro no português (1.5) e é de origem... (4.0) 

21 João Indígena. 

22 

23 

24 

25 

26 

Jhonatta Indígena (1.0) e ainda é usando comumente pelos 

falantes de lá (1.0) prova disso é que ele usou, só que 

ele usou numa forma diferente, você lembra? E me 

chamou muita atenção, porque eu nunca ouvi você 

falar assim. Eu to acostumado a ouvir você falar pitiu. 

27 João Pitiu.  

28 Jhonatta Não lembra, né? 

29 João Não lembro. 

30 

31 

32 

Jhonatta Não lembra, porque você não tá acostumado com essa 

forma, mas eu anotei na memória, ele falou assim 

aquele peixe pitia (1.0) pitia (1.0) o que que 

33 João Fede 

34 Jhonatta É. Fede 

35 João Exala um cheiro 

36 

37 

Jhonatta Então, e aí passa de substantivo a o que, essa palavra 

(1.0)  passa a ser um (3.0) 

38 João Verbo. 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Jhonatta Um verbo. Isso é uma prova para a gente de que é mais 

do que usada lá ((essa palavra)) (1.0) é tão comum que 

eles fazem a verbalização, que é o processo que eu to 

estudando. (1.5) outra (1.0) não tem nada a ver uma 

coisa com a outra, mas eu lembro que quando eu falei 

pra você ah essas entrevistas que eu to fazendo talvez 

não atinjam você porque você é de uma faixa etária 

que a gente não prevê que conheça essas palavras 

porque elas tão vindo de gente mais nova, o uso é de 

gente mais nova. Aí você perguntou quais palavras? E 

aí eu disse tem bugar e tem printar, aí você falou que 

bugar deve vir de bug e que você tinha ouvido bug 

num contexto, então, tenta explicar a história. 

52 

53 

54 

55 

João Eu, numa conversa com meu irmão, ele estava 

internado, próximo, na noite de natal ele fugiu do 

hospital e me falou que no meio da rua ele bugou, deu 

um bug nele e ele caiu. 

56 Jhonatta Deu um bug nele. 
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57 

58 

João Uhum. ((o falante concorda com um gesto, meneando 

a cabeça)) 

59 

60 

Jhonatta Aí você tenta explicar com outras palavras o que ele 

quis dizer,  

61 

62 

João É ele se sentiu mal, teve um mal súbito, uma tonteira, e 

caiu. 

 
 

Entrevista 3 

Dados de identificação: 

Nome: Silvana 

Idade: 27 anos 

Professora de português, mestre na área da literatura brasileira. 

 

 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

Jhonatta Bom (1.5) é (1.5) eu perguntei se você conhecia a 

palavra buga::r e você me deu a descrição “não 

consegui abrir essa página porque o site está bugado”. 

(1.0) então você vai novame::nte ((risos, por conta de 

nossa primeira tentativa de gravação ter falhado por 

defeito do gravador)) descrever essa essa frase que 

você aplicou 

08 

09 

10 

11 

Silvana Ah é ((risos)). Que bugado eu coloquei tipo no sentido 

de ((ruídos inaudíveis)) ocorrido algum erro no 

sistema, alguma coisa que me impedisse de acessar a 

página de maneira correta. 

12 

13 

14 

15 

Jhonatta e aí depois eu te perguntei se (1.5) pelo fato de já ter 

algum conhecimento morfológico e tal (3.5) já 

conhecia a palavra e (3.5) você marcou que não ouve 

com frequência 

16 Silvana É 

17 Jhonatta Mas (2.0) ouve ou (1.0) ou 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Silvana Na verdade, não é ouve, é lê, né? (1.5) porque assim, 

eu não lembro muito de ter pessoas falando isso, mas 

de ter lido na própria Interneti:: palavras como esse 

bugar, de bug, de bug ((na segunda vez que pronuncia 

a palavra, a interactante usa a pronúncia do inglês para 

o radical bug, como que retomando a sua origem.)) 

ouvir, ouvir propriamente (1.5) uma vez ou outra num 

telejornal assim 

26 

27 

28 

29 

30 

Jhonatta Depois eu te perguntei sobre printar, você marcou que 

conhece, mas não ouve com frequência, e aplicou da 

seguinte maneira “vou printar a página e enviar para 

que veja o erro”. Aí você me deu uma descrição de 

printar 
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31 

32 

33 

34 

35 

Silvana Tá (1.5) eu falei porque (1.0) é algo que eu posso (1.0) 

é uma ação que eu posso (1.0) fazer, posso printar uma 

página ou alguma coisa qualquer no computador, é 

uma, é algo que, é algo que eu posso falar com mais 

frequência do que bugar, por exemplo. 

36 Jhonatta É mais concreto... 

37 

38 

39 

Silvana É (1.0) exatamente, bugar eu acho que eu, raramente, 

possa ter usado, mas printar eu lembro de falar printar 

ou “fazer um print”, por exemplo. 

40 Jhonatta Print do MSN. 

41 Silvana É:: 

42 

43 

44 

45 

46 

Jhonatta Os alunos falam né “ah, eu fiz um print do MSN” (2.0) 

é (1.0) então (1.0) falando das informações adicionais 

que você pôs, diária a sua (1.0) é (1.0) o seu acesso a 

Internet é diário, menos de cinco horas por dia, e fica 

entre (1.5) 

47 Silvana Ah, é, mais ou menos duas horas por dia 

48 Jhonatta Sendo mais intenso no final de semana 

49 Silvana É. 

50 Jhonatta Suas preferências na Internet? 

51 

52 

Silvana Ah, é. sites de comportamento, humor, moda e 

relacionamento. 

 

 

Entrevista 4 

Dados de identificação: 

Nome: Gilberto. 

Idade: 24 anos. 

Ensino médio completo. Estuda área técnica da Informática. 

 
01 Jhonatta Posso? 

02 Gilberto Pode. 

03 

04 

05 

06 

Jhonatta Bom, aí você marcou (2.0) você tinha quatro opções 

quanto ao nível de conhecimento do primeiro verbo, aí 

você marcou que ouve com frequência. Com 

frequência? 

07 Gilberto Ouço (2.0) não, ouço não (1.0) leio. 

08 Jhonatta Por quê? 

09 

10 

11 

12 

Gilberto Porquê::? Escuto muito quando, quando (1.5) dá uma 

pane geral, páginas da Internet, programas, aí toda 

hora (1.5) aí (1.5) ah, bugou. Bugou sempre, nunca 

bugar, porque você me perguntou do bugar. 

13 

14 

15 

16 

17 

Jhonatta Não, eu botei aqui na entrevista a forma no infinitivo, 

mas a gente pouco usa dos infinitivos. Tipo, vender, a 

gente vai conjugar de acordo com o que a gente 

precisa. Você aplicou assim, esse aplicativo pode 

bugar com frequência. Explica essa frase. 
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18 

19 

20 

21 

Gilberto A:::hh, quando, quando um aplicativo mal instalado, 

mal programado pifa com frequência. Aí, geralmente, 

ele buga. Gela a imagem, tudo isso, aí (2.0) falha com 

frequência. 

22 

23 

24 

Jhonatta Se você tivesse que definir (1.5) bugar (1.5) vamos 

supor, você está escrevendo um dicionário e você vai 

botar um significado pra bugar. 

25 

26 

Gilberto (3.5) Falha (1.0) de (0.5) programas e aplicativos ou 

(0.5) ou (0.5) falhas de conteúdo de software. 

27 Jhonatta Algum conhecimento da histó::ria desse nome? 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Gilberto (2.0) Ah, tudo começou com aquele (1.0) famoso bug 

de 2000, da virada do século (1.0) ah, vai dar o bug, e 

aí (1.0) no, no vocabulário da Internet, né? Não sei se 

antes tinha alguma coisa no inglês, mas, o famosão 

mesmo é o bug da virada do milênio, o bug do 

milênio. Aí, daí para a frente (1.0) tudo ficou bug. 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Jhonatta Entendi (1.0) e o outro verbo, também perguntei se 

você conhecia o verbo printa::r e você marcou 

também o primeiro nível de afinidade, ou seja, 

conhece e usa com frequência.  E (1.0) e perguntei se 

você seria capaz de demonstrar o verbo na aplicação 

numa frase e você me deu (0.5) Vou printar sua 

conversa com ela. Explica a frase. 

41 

42 

Gilberto Esse printar eu escuto como printar ou como tira um 

screenshot. escuto também. 

43 Jhonatta Como? 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

Gilberto O screenshot que é de jogo. Ah ((como se fosse 

reproduzir a fala de alguém, e então retorna a sua 

própria fala)) você escuta esse muito em comunidade 

de um jogo (( e retorna a reproduzir a fala de outrem )) 

ah (1.0) poste o screenshot do jogo, que é, que tá lá, 

ou então, poste um print, que esse vem da tecla, do do 

computador. A gente analisa que printar é por causa 

da tecla do do computador, do print, aí o pessoal já 

botou printar. 

53 Jhonatta Será que vai ter screenshotar também? ((risos)) 

54 Gilberto É:: ((risos)) 

55 

56 

Jhonatta Aí você me diz assim, qual deles você usa com mais 

frequência, se é que usa algum.  

57 Gilberto Dos dois? 

58 Jhonatta É. 

59 

60 

Gilberto Printar. Não eu, as pessoas que falam comigo. Eu 

escuto com mais frequência printar do que bugar. 

61 

62 

Jhonatta Acha que isso tem algum motivo em particular ou não 

consegue (1.0) 

63 Gilberto Não, não. 

64 

65 

Jhonatta Aí (1.0) então, vamos falar das informações adicionais 

só para fechar. Sua frequência de acesso é diária, mais 
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66 de cinco horas ao dia... 

67 Gilberto É. 

68 Jhonatta E você acessa de casa. 

69 Gilberto É. 

70 Jhonatta Nenhum costume de frequentar lan house? 

71 Gilberto Não, não, hoje em dia não. 

72 

73 

74 

Jhonatta E quando você acessa a Internet, quais são os sites de 

maior interesse, que tipo de coisa você busca na 

Internet, o que você mais acessa? 

75 Gilberto Orkut (1.5) notícias, geral, e jogos, site de jogos. 

76 Jhonatta MSN? 

77 Gilberto Acesso. 

78 Jhonatta De 1 a 5, qual sua frequência de acesso? 

79 

 

Gilberto 3. 

Entrevista 5 

Dados de identificação: 

Nome: Isadora 

Idade: 17 anos 

Estudante do terceiro ano do ensino médio. 

 
01 

02 

03 

04 

05 

Jhonatta Bom, na pergunta estava assim: você conhece a 

palavra bugar? aí você marcou para mim que já ouviu, 

mas que você não sabe exatamente o que significa. Só 

que você me deu uma definição: você falou “o 

computador bugou”. ((ruídos inaudíveis)) 

06 

07 

08 

Isadora É que eu já ouvi isso sim e aí me deu a entender que, 

tipo, o computador ficou ruim. Deu algum problema, 

alguma coisa do tipo. 

09 Jhonatta Entendi (1.5) foi fácil para você ver que era um verbo? 

10 Isadora Foi. 

11 

12 

Jhonatta Tá. Você, na palavra printar você marcou a mesma 

opção. Mas você não sabe o que significa. 

13 Isadora Não, não consigo desenvolver ela numa frase não. 

14 Jhonatta  Não consegue ((assentindo)). 

15 

16 

17 

18 

Isadora Já ouvi a palavra, não ela (1.0) numa frase (1.0) não 

me lembro em que eu ouvi. Só que é (1.5) tipo (1.0) 

familiar para mim, entendeu? Então, não tenho nem  

noção de como botar ela numa frase. 

20 

21 

Jhonatta Mas você pensa “ah, para mim, eu falaria de outra 

maneira.” 

22 Isadora É. (1.0) dar print. 
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23 

24 

Jhonatta Então você usa “dar print” (1.5) Como é que você 

aplicaria “dar print” numa frase? 

25 

26 

Isadora Por exemplo, se eu to fazendo uma coisa no 

computador (2.0) 

27 Jhonatta Aham. 

28 Isadora Eu vou dar print daquela conversa no MSN. 

29 Jhonatta Aham, entendi. Então, você conhece a expressão. 

30 Isadora Sim. 

31 

32 

33 

Jhonatta Você marcou aqui (1.5) que (1.0) a sua frequência de 

acesso à Internet (0.5) é em alguns dias da semana, 

mais ou menos três dias, dois dias? 

34 Isadora Três dias. Três dias não (1.0) é (0.5) três, quatro dias. 

35 Jhonatta Quando você entra, você fica bastante tempo. 

36 Isadora Não. Exceto final de semana. 

37 Jhonatta Acessa de casa? 

38 Isadora Sim. 

39 Jhonatta  Já acessou de lan house? 

40 Isadora Já, mas faz muito tempo. 

41 

42 

Jhonatta E quando você acessa a Internet, quais são seus 

principais interesses? 

43 Isadora Msn, Orkut e twitter. 

44 Jhonatta E jogos? 

45 Isadora Não, não gosto. Ah, e blog. 

46 Jhonatta Blog? 

47 Isadora É, de moda (1.5) de poesia, essas coisas. 

48 

49 

Jhonatta No Orkut, que tipo de comunidade chama mais a tua 

atenção? 

50 Isadora As engraçadas. 

51 Jhonatta Você é dona ou moderadora de alguma? 

52 Isadora Não, nenhuma. 

   

 

Entrevista 6 

Dados de identificação: 

Nome: Cristina 

Idade: 16 anos 

Estudante do terceiro ano do ensino médio. 

 

01 

02 

03 

04 

05 

Jhonatta Bom Cristina eu botei aqui na pergunta quatro opções 

quanto a esse verbo que eu te apresentei bugar ((ruídos 

inaudíveis)) você marcou a segunda opção, conheço 

mas não ouço com frequência.  Em que situação você 

se lembra de já ter ouvido? 

06 

07 

08 

Cristina Não, eu lembro que ouvi num pro num programa de 

televisão sobre bug, eu acho que tem alguma coisa 

assim em relação 

09 Jhonatta Não é usual no seu dia-a-dia? 
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10 Cristina Não. 

11 Jhonatta E na frase, assim, você não seria capaz de... de aplicar 

12 Cristina Não. 

13 

14 

15 

Jhonatta E se eu te der uma frase assim eu estava utlizando o 

Orkut e:: de repente:: a página bugou. Você:: o que 

você entenderia que eu to querendo dizer? 

16 Cristina Deu erro, caiu? 

17 

18 

19 

20 

21 

Jhonatta Tá. Aí a segunda palavra você já marcou que conhece 

e usa com frequência, que é printar. E a frase que você 

me deu foi amiga, você tem que printar aquela 

conversa. Explica (1.0) o o que você, o que que quer 

dizer isso? 

22 

23 

24 

25 

26 

Cristina Eu uso esse verbo mais quando tá na conversa no MSN 

que a gente faz, como, uma espécie de fotografia da 

conversa. A gente fotografa essa conversa, uma parte 

engraçada uma parte que marca e a gente costuma 

postar no site do Orkut. 

27 

28 

29 

Jhonatta Se você tivesse que falar essa frase mesma que você 

me deu de outra maneira ((ruídos inaudíveis)) outra, 

outra estrutura para a frase. 

30 

31 

Cristina Não (1.0) não teria como falar copiar porque não seria 

a mesma coisa. 

32 

33 

34 

Jhonatta Então essa palavra printar, ela é específica de quando 

você quer utilizar esse seu recurso de pegar exatamente 

aquela tela... 

35 Cristina É. 

 
 

Entrevista 7 

Dados de identificação: 

Nome: Tatiana 

Idade: 16 anos 

Estudante do segundo ano do ensino médio. 

 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

Jhonatta Quando eu te perguntei sobre a palavra bugar, aí você 

falou ((toca o celular da entrevistada)) pausa para o 

telefone ((risos)) (11.0) aí você disse que já tinha 

ouvido, você marcou aqui, mas que não sabe o que 

significa (1.5) e não houve meios de você lembrar só 

que aqui eu te dei a seguinte frase que foi o 

computador bugou (0.5) e aí (0.5) esclareceu? 

08 Tatiana Sim. 

09 Jhonatta Por quê? 

10 

11 

12 

Tatiana Ah (2.0) eu já tinha ouvido essa frase antes (1.0) só 

que no momento eu não (1.0) lembrei (0.5) direito o 

que que era. Acho que seria (1.0) o computador (1.0) 
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13 deu pau. 

14 Jhonatta Uhum. 

15 Tatiana Tá bom? ((risos)) 

16 Jhonatta Uhum (( rindo e assentindo)) Mas o que seria dar pau? 

17 

18 

Tatiana Ele parar ou então (1.0) ele desligar (0.5) sozinho (0.5) 

o meu computador faz isso. ((risos)) 

19 Jhonatta É assombrado? 

20 

21 

Tatiana É::, de vez em quando sai uns trequinho da caixinha de 

som que eu fico com medo. ((risos)) 

22 

23 

24 

Jhonatta ((risos)) Tá (2.0) aí depois eu perguntei sobre a palavra 

printar e você marcou que sim, conhece mas não ouve 

com frequência 

25 Tatiana Sim 

26 Jhonatta E:: você seria capaz de defini-la? 

27 Tatiana Imprimir algo? 

28 Jhonatta Imprimir algo? 

29 Tatiana Isso. 

30 Jhonatta Como assim? Em printei aquela conversa ? 

31 Tatiana Imprimi aquela conversa. 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Jhonatta Tá (2.0) vamos aos dados que você marcou aqui para 

mim. Oi? ((a falante acha que respondeu de forma 

errada)) não, não tem certo ou errado, é o que as 

pessoas acham das palavras (1.0) tá? É, frequência de 

acesso à Internet você marcou assim, diária com menos 

de cinco horas ao dia e você marcou também que 

acessa de casa. E eu perguntei a você se você 

costumava ir à lan house. 

40 Tatiana Não 

41 Jhonatta Não, né? 

42 Tatiana É.  

43 

44 

Jhonatta E quando você vai pra essa pra acessar a Internet, você 

tem algumas preferências. 

45 Tatiana Sim.  

46 Jhonatta Que preferências são essas? 

47 

48 

49 

Tatiana O (1,5) Orkut, site de (1.0) site pra pesquisa de 

trabalho, ééé site para jogo de celular, música para 

baixar e outros... 

 
Entrevista 8 

Dados de identificação 

Nome: Clarice 

Idade: 23 anos 

Professora de português e mestranda na área da literatura brasileira. 

 
01 

02 

Jhonatta Então (1.0) aí eu te perguntei se você conhecia esse 

verbo, bugar. 

03 Clarice Não, eu não conheço. 
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 Jhonatta Não tem ideia nenhuma. 

05 

06 

07 

08 

09 

Clarice É (1.0) imagino que seja (1.0) algum verbo, né (1.0) 

referente ao ambienti:: de quem trabalha com 

informática, né (1.0) dessa área mais ligada à 

computação, por aí, deve ser ligado a quem trabalha 

com isso 

10 

11 

12 

13 

Jhonatta Aham, mas, lançando assim, um olhar (1.5) 

morfológico (1.0) como professora de português (1.0) 

você (1.0) enxerga a um (1.0)  é (1.0) como teria se 

constituído esse verbo? 

14 

15 

16 

Clarice Acho que sim, o radical do bug ((a falante utiliza a 

pronúncia da língua inglesa)) e (1.0) a desinência, né 

(1.0) do (0.5) de primeira (0.5) conjugação, né? 

17 Jhonatta Então você sabe, mais ou menos, a origem. 

18 Clarice Isso (1.0) e da mesma forma o printar, né? 

19 Jhonatta Ahm. 

20 

21 

Clarice Print de impressão, né? E se transforma pelo radical do 

do print e –ar, da primeira conjugação. 

22 Jhonatta Beleza (1.0) e sobre seu acesso a Internet. 

23 

24 

25 

Clarice Uhm (1.0) ah, eu acesso todo dia, da minha casa (1.0) 

e, geralmente (1.0) pra (0.5) pesquisa (0.5) site de 

relacionamento (0.5) e-mails 

27 Jhonatta Obrigado 

28 Clarice Só isso? 

 
 

Entrevista 9 

Informações: 

 

Nome: Carlos 

Idade: 15 anos 

Estudante do primeiro ano do ensino médio, frequentador assíduo de lan houses. 

01 

02 
Jhonatta Você tem acesso constante à Internet? Ao acessar, tem 

dificuldade com os termos em inglês? 

03 Carlos Acesso todo dia, tenho só um pouquinho. 

04 Jhonatta Com qual frequência você acessa a rede? 

05 Carlos Todo dia, umas três horas por dia. 

06 Jhonatta Comente as palavras da lista. 

07 Jhonatta E-mail 

08 

09 
Carlos é quase um MSN, serve para você mandar mensagens 

e outras coisas. 

10 Jhonatta Donwload. 

11 

12 

13 

Carlos Download é coisa pra você baixar pro seu computador, 

fazer o download, down é baixo, load é  

esperar... esperar ele vir, alguma coisa assim. 

14 Jhonatta Scrap. 

15 Carlos Quando você manda recados pelo Orkut 

16 Jhonatta Scrapbook. 
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17 Carlos Não sei.  

18 Jhonatta Site.  

19 

20 
Carlos Site é só digitar lá no navegador e ir para o site que 

você quiser... pesquisas, mulher pelada... 

21 Jhonatta Search  

22 Carlos Nunca vi. 

23 Jhonatta Network. 

24 Carlos Olha, isso daí (2.0) não sei o que que é. 

25 Jhonatta Send . 

26 Carlos É negócio de telefone, pra chamar, sei lá. 

27 Jhonatta Bug 

28 Carlos Não sei o que que é. 

29 Jhonatta Home  

30 Carlos É o começo 

31 Jhonatta Homepage  

32 Carlos É parada de MSN? (2.0) Não sei o que significa. 

33 Jhonatta Web. 

34 

35 
Carlos Pelo que eu saiba acho que é a mesma coisa que 

Internet. 

36 Jhonatta Print  

37 

38 

39 

Carlos É uma conversa no MSN que a pessoa printa. É 

quando grava uma imagem da conversa e bota as  

fotos no Orkut. 

40 Jhonatta Profile 

41 

42 
Carlos É aquilo que fica lá em cima do seu Orkut, falando de 

você. 

43 

44 

45 

Jhonatta Vou dar as frases agora e você interpreta, (1.0)  

Eu nunca imprimo meus  

prints. 

46 Carlos Eu nunca imprimo minhas conversas 

47 Jhonatta Se perdeu? Volta para a Homepage.  

48 Carlos Volta para o começo? 

49 Jhonatta O site é tão grande que a gente se perde nele. 

50 

51 
Carlos Tamanho do site, tamanho da página, tem várias coisas 

pra fazer, sei lá. 

52 Jhonatta Deixa (2.5) Deixa que eu te mando por e-mail. 

53 Carlos É mensagem. 

54 Jhonatta Vai no Google e coloca no search. 

55 Carlos Coloca na pesquisa 

56 Jhonatta Tinha um monte de fotos dela na web.  

57 Carlos Um monte de foto dela na, na Internet. 

58 Jhonatta Para usar, tem que fazer o download do programa 

59 

60 
Carlos Tem que baixar o programa, pegar o programa e botar 

no seu computador. 

61 Jhonatta Um bug atrapalhou todos os serviços da empresa  

62 Carlos Um vírus sinistro 

63 

64 
Jhonatta De acordo com o profile dela, espera-se que seja uma 

menina calma 

65 Carlos  De acordo com o perfil da pessoa, a página do perfil 

66 Jhonatta Faltou alguma palavra na lista? 

67 

68 

69 

70 

Carlos Faltou palavra na lista sim (2.0) bugar, que é quando 

fica dando problema no pc, mas se bem que você botou 

bug, né? Mas a gente usa bugar. Faltou também leg, 

essa a gente usa mesmo fora da net, tipo, tá leg hoje? 
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71 Quando vamos dizer se o cara tá meio lerdo, entendeu? 

72 Jhonatta Entendi.(2.0) Muito obrigado. 

 
 

Entrevista 10 

Dados de identificação: 

 

Nome: Michel 

Idade: 13 anos 

Estudante do oitavo ano do ensino fundamental, frequentador assíduo de lan 

houses. 

01 

02 

Jhonatta Você tem acesso constante à Internet? Ao acessar, tem 

dificuldade com os termos em inglês? 

03 Michel Não (2.0) e tenho bastante dificuldade. 

04 Jhonatta Com qual frequência você acessa a rede? 

05 Michel Duas vezes por semana. 

06 Jhonatta Comente as palavras da lista. 

07  E-mail  

08 

09 

Michel Pra, esqueci o nome, é, para poder ter acesso a alguma 

coisa, o e-mail e a senha... 

10 Jhonatta Donwload . 

11 Michel Baixar...(2.0) né? Procurar. 

12 Jhonatta Scrap. 

13 Michel  Não faço a mínima ideia... ah, mandar recados 

14 Jhonatta Scrapbook  

15 Michel É recado na página de foto, sei lá. 

16 Jhonatta Site. 

17 

18 

Michel Eu sei, mas, pode ficar pensando? ((Assinto com a 

cabeça)) (10.0) site é uma página de arquivos, Né? 

19 Jhonatta Search. 

20 Michel  Não sei. 

21 Jhonatta Network. 

22 Michel  Não sei o que que é. 

23 Jhonatta Send 

24 Michel  É negócio de telefone, pra chamar, sei lá. 

25 Jhonatta Bug. 

26 Michel Bu. ((o falante não completa a palavra e silencia)) 

27 Jhonatta Home 

28 Michel  É pra começar? 

29 Jhonatta Homepage 

30 Michel  É para passar a página? 

31 Jhonatta Web 

32 

33 

Michel  Web... (2.5) sei lá, tem tantas palavras com web, 

webcam... ah, sei lá 

34 Jhonatta Print 

35 Michel  Eu não sei quase nada de inglês (1.5) pode falar uma 
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36 coisa? 

37 Jhonatta Pode. 

38 

39 

40 

Michel Bugar, eu sabia sim, mas tava com medo de falar. Na 

lan house do Alberto sempre buga quando eu to 

jogando, aí fica bugando, dá a maior raiva. 

41 Jhonatta Você conhece a palavra leg? 

42 

43 

44 

Michel É do CS, né? É, do jogo CS.:: É quando o jogo buga, 

quando fica lento demais. Pode ser o cara também, que 

fica leg, tipo, Le:::g (2.0) lentão, entendeu?  

 
Entrevista 11 

Dados de identificação: 

  

Nome: Rafael 

Idade: 21 anos 

Completou o ensino médio e trabalha com empréstimos consignados. 

 

01 

02 
Jhonatta Você tem acesso constante à Internet? Ao acessar, tem 

dificuldade com os termos em inglês? 

03 Rafael Acesso todo dia, tenho dificuldade mais ou menos. 

04 Jhonatta Com qual frequência você acessa a rede? 

05 Rafael Todo dia, umas três horas por dia 

06 Jhonatta Comente as palavras da lista 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

Rafael Não, não bota pra gravar não ((o falante não queria que 

essa fala fosse gravada porque pensou que seria 

prejudicial à entrevista. Paramos brevemente. Em 

seguida, dei prosseguimento à gravação com seu 

consentimento)). Uma coisa aqui que eu acho estranha: 

tem coisa que a gente sabe o que que é mas a gente não 

sabe traduzir. Na Internet a gente sabe, mas não sabe 

traduzir.  

15 Jhonatta E-mail. 

16 

17 
Rafael E (0.5) e-mail é correio e é correio eletrônico, é a 

mesma coisa. 

18 Jhonatta Download. 

19 

20 

21 

              

Rafael 

Download é coisa pra você baixar pro seu computador, 

fazer o download, down é baixo, load é esperar...(0.5) 

esperar ele vir, alguma coisa assim. 

22 Jhonatta Scrap.  

23 Rafael É recado do Orkut. 

24 Jhonatta Scrapbook.  

25 Rafael É recado na página de foto, sei lá.  

26 Jhonatta Site. 

27 Rafael Site é o site, é a página. 

28 Jhonatta Search. 

29 

30 
Rafael Search eu não sei. Aonde? Pra buscar? Pra procurar 

alguma coisa? 

31 Jhonatta Network  

32 Rafael É quase igual a web. 

33 Jhonatta Send.  

34 Rafael É negócio de telefone, pra chamar, sei lá. 
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35 Jhonatta Bug  

36 Rafael É negócio de vírus, eu não sei o que que é. 

37 Jhonatta Home.  

38 Rafael É o começo. 

39 Jhonatta Homepage. 

40 Rafael É a página lá (1.0) primeira página do site. 

41 Jhonatta Web 

42 Rafael Web é a Internet (1.0) é a rede. 

43 Jhonatta Print 

44 

45 
Rafael Print é alguma coisa de printar, de tinta, de cor, sei lá 

(1.0) na Internet eu não sei 

46 

47 

48 

Jhonatta Agora as frases. ((o falante havia sido informado de 

que seriam testadas algumas frases, e seguimos para 

essa etapa rapidamente)) 

49 Jhonatta Eu nunca imprimo meus prints.  

50 Rafael Não sei. 

51 Jhonatta Trabalho com construção de networks . 

52 Rafael Silêncio... ((risos)), silencio no set. ((risos)) 

53 Jhonatta O site é tão grande que a gente se perde nele.  

54 

55 
Rafael Tamanho do site, tamanho da página, tem várias coisas 

pra fazer, muitos lugares e pode se perder, sei lá. 

56 Jhonatta Deixa que eu te mando por e-mail.  

57 Rafael Deixa que eu te mando uma carta via Internet. 

58 

59 

60 

Jhonatta Tem alguma palavra que você acha que faltou na lista 

de termos da Internet? ((muitas frases foram perdidas 

porque a gravação apresentou ruídos demais)) 

61 

62 

63 

Rafael 

 

 

Na lista, acho que faltou leg, lol, nick...(2.0) Leg e lol 

são para dizer que a parada tá devagar, serve até para 

falar de alguém. Nick é nosso nome na lan. 

64 

65 
Jhonatta 

 

Sei que você não gosta de usar estrangeirismos. Fala 

um pouco para mim sobre as palavras bugar e printar: 

66 

67 

68 

69 

Rafael bugar é de que? de erro? (2.0) eu falo deu erro, não 

falo deu bug. Printar (1,5) printar é de usar o screen 

hunter, eu sei, e eu também não falo printar, falo tirar 

uma imagem. 

70 Jhonatta Mas você não acha importante saber usar o inglês?  

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

Rafael Não acho que tem que aprender não. Quer dizer (1,5) 

sei que tem que aprender. (2.0) Fazer o quê? Tem que 

aprender. Mas não gosto nem nunca gostei, nunca. Não 

gosto quando um gringo chega aqui e (1,0) a (0.5) 

gente é obrigado a tentar entender aquele português 

horrível e eles nunca têm paciência quando a gente tá 

lá. Até aqui eles acham que é a gente que tem que 

saber falar com eles, quem chamou eles aqui? 

79 Jhonatta Mas você conseguiria não utilizar o inglês? 

80 

81 

82 

83 

84 

Rafael Eu acho que tudo deveria vir em português. Não acho 

legal ficar pegando as expressões deles não, isso dá 

moral. Não tem que dar moral. Tá (0.5) usar todo 

mundo usa (1.0) na lan, uso em casa, uso no vídeo 

game e (3.5) mas não acho que devia ser assim. 
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Entrevista 12 

Dados de identificação:  

Nome: Alberto 

Idade:  35 anos 

Dono de lan house localizada em São Gonçalo, RJ.  

 

01 Jhonatta Qual a faixa etária de seu público-alvo? 

02 

03 

04 

Alberto De, mais ou menos, uma faixa de quinze a vinte e 

cinco anos, o público-alvo é esse aí eles usam mais a 

Internet, procuram mais. 

05 

06 

Jhonatta Você saberia informar se todos os seus clientes NÃO 

possuem Internet em casa? 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

Alberto 

 

 

 

Na verdade (1.0) eu tenho alguns clientes que 

realmente possuem Internet em casa mas o serviço  da 

lan house é mais especificiado. o cliente não tem ideia 

de como se faz algumas coisas na  Internet e vem pedir 

a ajuda de uma pessoa mais habilitada. (1.0) o fato de a 

pessoa ter Internet  não siginifica que ele acesse o 

tempo todo em casa. 
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