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RESUMO 

 
Este trabalho procurou identificar os rastros da escrita nos blogs e na sala de aula 
de um grupo de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de Cachoeiro de 
Itapemirim- ES. O objetivo desse estudo é analisar os textos produzidos na sala de 
aula e nos blogs por alguns nativos digitais. A metodologia trabalhada foi qualitativa 
de caráter exploratório. A pesquisa fundamentou-se principalmente nas perspectivas 
de Marcuschi (2010), Bazerman (2006), Prensky (2009) dentre outros teóricos da 
escrita e das TICs. Compreender o significado da escrita e o espaço por ela 
ocupado hoje na sociedade é condição básica para o planejamento de qualquer tipo 
de ação voltada para a promoção da escrita frente às inovações tecnológicas. A 
análise da pesquisa foi feita através dos textos produzidos em sala de aula e nos 
blogs, com o intuito de investigar a influência, a motivação e o estímulo à escrita e à 
leitura. A partir dessas análises, constatamos que o aluno que é estimulado à leitura, 
e à escrita consegue diferenciar o momento para cada tipologia textual. O mesmo 
acontece quando o aluno possui uma boa compreensão entre linguagem formal e 
linguagem informal. Dessa maneira, o estudo na sala de aula, principalmente nas 
aulas de língua portuguesa, precisa ser estimulante para que os alunos sintam 
prazer em ler, escrever e interpretar. Assim, faz-se necessário o uso das TICs, para 
que o aluno conheça e valorize a escrita e, consequentemente, a leitura em 
quaisquer circunstâncias. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: blog, escrita, novas tecnologias e leitura 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study focused on identifying the traces of writing on blogs and in the classroom 
of a group of students in the 9th grade from an elementary school in Cachoeiro de  
Itapemirim-ES. The aim of this study is to analyze the texts produced in the 
classroom and blogs by some digital natives. The methodology was qualitative 
exploratory. The research was based mainly on the prospects Marcuschi (2010), 
Bazerman (2006), Prensky (2009) among other theoretical writing and TICs. 
Understanding the meaning of writing and the space it has in society nowadays is a 
basic condition for planning any kind of action aimed at promoting  writing facing the 
technological innovations. The research analysis was done through the texts 
produced in the classroom and on the blogs, in order to investigate the influence, 
motivation and encouragement to writing and reading. From these analysis we found 
that the student is encouraged to reading, and writing to differ the time for each type 
of writing. The same happens when the student has a good understanding of formal 
language and informal language. Thus, the study in the classroom, especially in the 
Portuguese language classes, must be exciting for students to feel pleasure to read, 
write and interpret. Thus, it is necessary the use of TCIs, so that the student knows 
and appreciates the writing and consequently reading under any circumstances. 
 
Key Words: Blog, Writing, New Technologies and Reading 
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INTRODUÇÃO 
 

A língua, em suas diversas formas e variantes é uma entidade viva, dinâmica 

e contém um código utilizado pelo ser humano para se comunicar com seus 

semelhantes, trocar informações, difundir idéias e conceitos. 

A presente dissertação procurou identificar as representações da escrita, cujo  

tema é: “Rastros da escrita desenvolvida na sala de aula e no blog dos nativos 

digitais de uma escola particular em Cachoeiro de Itapemirim- ES”. Esses textos 

foram elaborados por um grupo de alunos nativos digitais do 9º ano do Ensino 

Fundamental da rede privada do município de Cachoeiro de Itapemirim- ES. As 

representações da escrita são fatores determinantes para se pensar na construção 

do adolescente para a vida adulta como ser crítico e investigador.                                                                                   

O estudo teve como base trabalhar a relevância da escrita e da leitura frente 

às novas tecnologias, pois o importante é fazer com que os alunos escrevam e se 

comuniquem. Sendo assim, a proposta apresenta uma situação de 

ensino/aprendizagem em que o indivíduo aprende por meio de sua inserção na 

sociedade, da sua interação com outros indivíduos. E esta inter-relação, a internet 

pode proporcionar, assim como uma interatividade com o professor, pois a união das 

novas tecnologias e a participação ativa do professor em sala de aula, 

provavelmente concorrerá para a conquista de uma aprendizagem de qualidade.                                                                                  

Estamos passando por uma mudança social considerável, uma vez que as 

crianças, os adolescentes e os jovens estão cada vez mais ligados aos mecanismos 

tecnológicos, portanto o presente estudo abordou as diferentes vertentes 

relacionadas ao avanço da escrita na internet.  

A pesquisa foi realizada com dez (10) alunos- nativos digitais da Cidade de 

Cachoeiro de Itapemirim- ES de uma escola da rede privada, todos do 9º ano do 

Ensino Fundamental. Foram analisadas 10 redações (textos feitos em sala de aula), 

10 textos do blog (elaborados pelos próprios alunos) e foi feita a entrevista com 15 

perguntas aos 10 adolescentes sobre a escrita, TIC’s e leitura.   

 Os aportes teóricos usados para a pesquisa foram Marcuschi (2010), Bazerman 

(2006) Lajolo (2012), Zilberman (2011), Prensky (2001) e Levy (2002), dentre outros 

autores. Dessa forma, a presente pesquisa pretende analisar os textos produzidos 

em ambientes presenciais e virtuais com o objetivo de analisar os desvios da escrita 
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dos adolescentes produzida na internet e incorporada na sala de aula, com o intuito 

de se fazer uma análise comparativa desses registros. 

  Problema 

Como a escrita usada na internet, em especial no blog, interfere na produção 

textual produzida na sala de aula dos alunos de 9º ano de uma escola privada de 

Cachoeiro de Itapemirim – ES? 

Hipótese 

A partir da diversidade dos gêneros da escrita desenvolvidos e estudados 

pelos adolescentes, assim como, devido ao avanço tecnológico desencadeado na 

escola, acredita-se que a escrita desenvolvida no blog interfere na escrita das 

produções de texto dos mesmos alunos em sala de aula.  

 Objetivo Geral 

Analisar os textos produzidos em sala de aula e os textos postados nos blogs 

por um pequeno grupo de alunos de uma escola da rede privada da cidade de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

Objetivos Específicos 

 Verificar se os alunos “entendem” a diferença da escrita na sala de aula e no 

blog; 

 Identificar as vantagens do uso das TIC’s como mecanismos de ensino-

aprendizagem para a construção de textos; 

 Analisar a produção textual dos alunos, sujeitos dessa pesquisa, nos 

ambientes presenciais (sala de aula) e virtuais (blog). 

 

No primeiro capítulo, serão apresentadas teorias a favor e contra o uso das 

novas tecnologias no âmbito educacional, bem como, sua importância para o 

desenvolvimento de um ensino mais dinâmico e atualizado.  

No segundo capítulo, apresentaremos o contexto histórico da escrita e seu 

desenvolvimento, assim como a importância da diversidade da escrita e da leitura. 

No terceiro capítulo, serão expostos os encontros da escrita frente às TIC’s, 

pois é nesse capítulo que a visão de que a construção de textos pode acontecer em 

sala de aula ou no blog se convalidam. 
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No quarto capítulo, será abordado o passo a passo da pesquisa e como cada 

particularidade e estudo foram desenvolvidos.  

No quinto capítulo, faremos as análises de dados, pois é mediante essas 

informações que a pesquisa se convalida. Em seguida, terminaremos com as 

conclusões. 

Pesquisar é sempre muito gratificante, principalmente quando o assunto está 

relacionado ao que vivemos, construímos e propagamos: uma educação de 

qualidade frente às novas tecnologias, tanto na escrita como na leitura. 
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2  NOVAS POSSIBILIDADES DE EXPRESSÃO NA INTERNET 
 

Sempre tenho confiança de que não serei 
maltratado na porta do céu, e mesmo que São 
Pedro tenha ordem para não me deixar entrar, ele 
ficará indeciso quando eu lhe disser em voz baixa: 
 “Eu sou lá de Cachoeiro... (BRAGA) 

 
 
No primeiro capítulo serão discutidos os estudos sobre as novas tecnologias 

na educação, a fim de se levantar questionamentos sobre a escrita desenvolvida na 

sala de aula e na internet de acordo com o ponto de vista de cinco teóricos das TIC’s 

e da linguagem como: Levy (2002), Prensky (2001), Marcuschi (2010), Schittine 

(2008) e Lejeune (2008). 

 
 

2.1  Surgimento da internet e sua popularização 

 
Por meio da história da internet e abrangência de sua evolução nos diversos 

setores institucionais,  a educação não poderia ficar de fora, visto que a diversidade 

de informações preenche hoje, a maior parte do tempo dos adolescentes e jovens 

de todo o mundo. 

 Souza (2003) faz um estudo diacrônico sobre a Internet e afirma que: 

 
Durante duas décadas, a Internet ficou restrita ao ambiente acadêmico e 
científico, o que lhe dá características acadêmicas. A sua utilização para 
fins comerciais foi liberada a partir de 1987, entretanto, popularizou-se 
somente no início da década de 90. Começaram a surgir nos Estados 
Unidos os primeiros provedores de acesso. Deste modo, centenas de 
milhares de pessoas começaram a colocar informações na rede, tornando-a 
cada vez mais atraente, gerando a febre que hoje é a Internet. (SOUZA, 
2003, p.66) 
 

 Salienta-se que nas décadas de 1970 e 1980, a Internet foi um importante 

meio de comunicação não só acadêmico, assim como militar. Nos EUA, o mundo 

acadêmico enviava mensagens e descobertas pelas redes. Mas, apenas por volta 

da década de 90, a internet se popularizou, chegando finalmente ao Brasil. Almeida 

(2005) afirma que: 

 
A importância da ARPANET era tal que, em 1972, foi rebatizada 
DARPANET em que o D significava Defense e lembrava que a rede 
dependia do Pentágono o qual funcionava os investimentos para a ligação 
entre computadores geograficamente afastados de modo a ser permitido o 
seu acesso remoto e a partilha de fontes de dados. (ALMEIDA, 2005, p.13). 
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Logo, para termos um entendimento maior sobre o surgimento da internet é 

necessário que saibamos sobre o uso do ARPANET - foi a primeira rede operacional 

de computadores à base de comutação de pacotes, na verdade, o precursor da 

internet. Alguns autores o consideram  a mãe da internet. 

Castells (2003) ressalva em seu livro “A galáxia da internet”, que: 

 
A partir de então, a internet cresceu rapidamente como uma rede global de 
redes de computadores. O que tornou isso possível foi o projeto original do 
ARPANET, baseado numa arquitetura em múltiplas camadas, 
descentralizada e protocolos de comunicação abertos. Nestas condições, a 
NET pôde se expandir pela adição de novos nós e a reconfiguração infinita 
da rede para acomodar necessidades de comunicação. (CASTELLS, 2003, 
p.15) 
 

Na verdade, a internet não para de se expandir, cada vez mais lugares e mais 

pessoas estão tendo um acesso razoável às redes, com isso, surge a necessidade 

de se colocarem frente à frente com os diversos mecanismos e ferramentas que as 

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC’s) possam nos oferecer. 

É importante ressaltar, ainda que, as novas tecnologias surpreenderam a 

todos com a rapidez da comunicação, segundo Souza (2003), “A informática 

superou os outros meios de comunicação, principalmente pela velocidade com que 

as coisas se realizam. Neste universo, o básico é buscar e saber usar a informação”. 

(SOUZA, 2003, p. 53).  

Souza (2003, p. 65) afirma que "A Internet é uma rede mundial de 

computadores, ou seja, é uma rede que envolve milhares de outras redes", e assim 

Souza (2003) prossegue: 

 
Uma rede de computadores é composta por um computador central 
(servidor), e outros computadores (cada um sendo uma estação de 
trabalho) que funcionam trocando mensagens entre si, através do servidor. 
Quando se interligam dois servidores, têm-se os computadores de ambas 
as redes trocando mensagens entre si, como se fosse uma única rede. Pois 
bem, imaginemos milhares de redes, localizadas nos mais diversos lugares 
do mundo, interligadas, através de seus servidores, de uma maneira bem 
simples. Isso é Internet. 
Esta proposta de comunicação surgiu como resultado da guerra fria 
envolvendo Estados Unidos da América (USA) e União Soviética. Em 1957, 
os EUA criaram a ARPA (Advanced Research Projects Agency), com a 
missão de desenvolver e pesquisar alta tecnologia para as forças armadas. 
O primeiro grande passo, rumo à Internet, surgiu com a publicação de Paul 
Baran, em 1964, do tratado sobre redes de comutação de pacotes 
intituladas "On Distributed Communication" (Tratado Sobre Comunicação 
Distribuída). (SOUZA, 2003, p.53) 
 

Vale ressaltar que as novas tecnologias, em especial, a internet proporcionam 

aos seus usuários informações rápidas e de fácil acessibilidade. Na sociedade 
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globalizada, as inovações tecnológicas evoluem a uma velocidade nunca 

presenciada nos últimos anos, de forma que, acompanhar tais novidades, torna-se 

uma tarefa quase impossível. Para explicitar melhor essa afirmação sobre as novas 

tecnologias Souza (2003) salienta que: 

As tecnologias se sucedem uma a uma e o novo de hoje é fruto de um 
“amadurecimento”, de uma evolução que se desenvolve progressivamente. 
Há um processo evolutivo das sociedades humanas e o avançado de ontem 
é o ultrapassado de amanhã. Dessa forma, o modo de vida das pessoas vai 
se modificando gradativamente. (SOUZA 2003, p. 51). 
 

Se o modo de vida das pessoas vai se modificando dia a dia, porque a 

educação não pode caminhar nesses passos? Na verdade, falta um pouco de 

informação e conhecimento sobre essa evolução, visto que a sociedade ainda 

acredita que as novas tecnologias podem burlar as informações assim como, causar 

um certo distanciamento entre as pessoas. Na verdade, ela veio para suprir 

necessidades e ampliar os mecanismos de comunicação. Nessa perspectiva, Levy 

(2002) afirma: 

A multiplicação dos meios de comunicação e o crescimento dos gastos com 
a comunicação acabarão por substituir a mobilidade física?Provavelmente 
não, pois até agora os dois crescimentos sempre foram paralelos. As 
pessoas que mais telefonam são também as que mais encontram outras 
pessoas em carne e osso. Repetimos: aumento da comunicação e 
generalização do transporte rápido participa do mesmo movimento de 
virtualização da sociedade, da mesma tensão em sair de uma “presença” 
(LEVY, 2002, p. 23). 

 

 Para o autor, a internet veio para unir as pessoas e não distanciá-las. Assim, 

Lévy acredita que esse distanciamento não ocorrerá. Isso fica mais nítido, quando o 

autor refere-se ao uso do telefone, que é apenas um veículo de aproximação entre 

as pessoas, não substituindo a presença física. Ainda segundo o autor: “cada novo 

sistema de comunicação e de transporte modifica o sistema das proximidades 

práticas, isto é, o espaço pertinente para as comunidades humanas.” (LÉVY, 2002, 

p. 22) 

 Lévy (2002) ainda afirma:  

 
A informática parece reencenar, em algumas décadas, o destino da escrita: 
usada primeira para cálculos, estatísticas, a gestão mais prosaica dos 
homens e das coisas, tornou-se rapidamente uma mídia de comunicação de 
massa [...] (LEVY, 2002, p.22) 
 

 

Por essa razão, há tantas discussões sobre a escrita utilizada na internet, 

mas Lévy defende que a escrita está apenas sendo (re) discutida, (re) encenada ou 
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mesmo (re) vista. Por essa razão, nós, enquanto professores, precisamos de 

entender algumas evoluções para buscarmos as possíveis soluções para os 

problemas ocasionados na escola e que, em muitos momentos tais  problemas são 

potencializados devido ao uso da internet. 

Logo, é possível compreender que as pessoas vão amadurecendo com a 

ideia do novo e, automaticamente, vão se modificando, devido à evolução 

tecnológica. Portanto na medida em que se faz uso dessa ferramenta- a internet- , 

as pessoas vão percebendo que não mais se pode negar o avanço das novas 

tecnologias. Sendo assim, as TIC’s provavelmente irão agregar valores ao setor 

educacional, não permitindo mais a dissociação das duas vertentes. 

 

2.2 Nova geração, novos tempos, novas tecnologias: Nativos digitais X 
Imigrantes Digitais 

 
É impossível pensar no mundo sem a internet. Ela entrou nos lares de uma 

boa parte de pessoas de todo o mundo, mas não se pode afirmar de “todas” as 

pessoas, pois devido às divisões de classes sociais no mundo, em especial no 

Brasil, ainda existem muitas pessoas sem acesso às novas tecnologias. Acredita-se, 

também que é apenas uma questão de tempo. Mas para dar continuidade e 

potencializar a importância da internet no mundo, é necessário que se apresente um 

recorte na evolução da comunicação em sociedade. 

 Dessa forma, a internet está presente em boa parte das escolas, das 

faculdades, das empresas e dos diversos locais, possibilitando acesso às 

informações e notícias do mundo em apenas um clique. 

A sociedade caminha de acordo com suas necessidades e a internet surgiu 

para suprir tais necessidades, colocando-a a par de uma comunicação evolutiva. 

Assim, a internet tende a colaborar de forma significativa com a comunicação, uma 

vez que ela, hoje, é uma das redes comunicativas mais utilizadas na sociedade em 

geral.  Segundo Levy (2002), essa surpresa também ocorreu quando houve a 

revolução industrial, depois a criação da energia, em seguida, os primeiros 

eletrodomésticos, assim como a invenção da televisão, e antes da internet, o 

telefone. Todas essas criações advindas de evoluções da humanidade suscitaram 

especulações e comentários a respeito da possível substituição do homem pela 

máquina. Embora, já se tenha a certeza que isso não ocorrerá. Então, por que tanta 
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resistência ao novo? O presente capítulo objetiva mostrar que se pode aderir ao 

novo sem perder a essência daquilo que já existia.  

Dessa forma, torna-se iminente criar condições para que a sociedade possa 

se adaptar a essa inovação a fim de compreender a sua importância para a 

evolução humana. 

Morin (1999) afirma que 

 
Em minha opinião, só poderemos começar a reforma do pensamento na 
escola primária e em pequenas classes. (...) é nesse nível que devemos nos 
beneficiar da maneira natural e espontaneamente complexa do espírito da 
criança, para desenvolver o sentido das relações entre os problemas e os 
dados. (...) Só que sempre retornamos a aporia bem conhecida: é preciso 
reformar as instituições, mas se as reformarmos sem reformar os espíritos, 
a reforma não serve para nada, (...). Como reformarmos os espíritos sem 
reformar as instituições? (...). O problema no segundo paradoxo colocado 
por Marx a respeito da educação: quem educará os educadores? É preciso 
que eles se eduquem a si mesmos. (MORIN et. al., 1999, p. 34)  

 

É esse “novo” que o capítulo vem discutir, formas diferenciadas de se 

trabalhar com uma educação mais dinamizada à luz da internet, aproximar aquilo de 

que os jovens mais gostam no contexto de sua realidade. Acredita-se que essa 

aproximação possa ser até um meio de se diminuir a violência na escola, pois é 

necessário inovar para poder acompanhar os adolescentes.  

Quando se fala em inovar, não significa descartar o antigo, mas sim, equilibrar 

as aulas dando ênfase às novas tecnologias, estabelecer um equilíbrio entre 

tendências antigas e modernas por meio da utilização das novas tecnologias. 

É necessário, no entanto, adentrar-se nas demais realidades do Mundo e do 

Brasil e, assim, ater-se aos estudos desenvolvidos em uma realidade em que a 

maior parte das crianças,  jovens e adolescentes usam as novas tecnologias. 

Evidencia-se, assim, uma realidade em que é possível perceber, por exemplo, 

a caminho da escola, adolescentes sentados no banco do ponto de ônibus com o 

seu ipod, digitando freneticamente torpedos e mais torpedos em seu telefone celular. 

Mais adiante, encontram-se em Centros Universitários ou Universidades, outros 

jovens, os quais acabaram de ingressar na graduação, são os mesmos que auxiliam 

os professores universitários na solução de quaisquer falhas no computador, desde 

os e-mails que não conseguem abrir até uma formatação simples na caixa de 

ferramentas.  

Não se pode deixar de contemplar o menino de dois anos que já descobriu 

como ligar e desligar os computadores, televisores e até trocar o canal da Sky para 
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deixar no seu desenho predileto, se é no aparelho de DVD, tira e coloca o disco 

inúmeras vezes por dia. Sem contar que esta mesma criança arrasta o dedo para 

mexer no notebook ou netebook e já descobriu o gatinho que o imita no iped ou 

tablet, arrastando mais uma vez o minúsculo dedo sobre o “gatinho” e falando as 

poucas palavrinhas que saem da boca da inocente criança - incompletas e 

monossílabas - apenas para ouvir o “gatinho” repetir essas mesmas palavras.  

A respeito do contexto acima, pode-se afirmar que os nascidos após a década 

de 80, constituem a geração dos Nativos Digitais, terminologia criada por Prensky 

(2001). O novoiorquino Marc Prensky publicou o artigo “Digital Nativos, digital 

immigrantes” em 2001, foi nessa época que o educador e especialista em educação 

e tecnologia apresentou os termos Nativos Digitais e Imigrantes Digitais. Mediante 

isso, segundo o autor, os nativos digitais são formados por pessoas que não 

conseguem imaginar o mundo sem as novas tecnologias, pois quando estes 

chegaram ao mundo, tecnologias como computadores, celulares e internet já 

existiam e faziam parte da sua realidade. 

Por outro lado, Prensky (2001), nomeia como imigrante digital as pessoas 

nascidas antes da década de 80, uma vez que essas passaram por todo processo 

de evolução tecnológica. Esses imigrantes digitais somos nós, adultos com mais de 

30 anos que se aperfeiçoaram e, hoje, fazem parte do mundo tecnológico. 

Segundo Silva (2010): 

 
Para compreender o mundo será preciso usar ferramentas digitais para 
articular o que a mente humana faz bem com o que as máquinas fazem 
melhor. Nesse futuro, a diferença de idade e as diferenças entre nativos 
digitais e imigrantes serão menos relevantes. (SILVA, 2010, p.64). 

 

 Prensky (2001) enfatiza a afirmação acima quando diz que as crianças de 

hoje estão sendo socializadas de uma forma bem diferente que a dos seus pais.  

O autor ainda afirma que: 

 

Os alunos de hoje - do maternal à faculdade - representam as primeiras 
gerações que cresceram com esta nova tecnologia. Eles passaram a vida 
inteira cercados e usando computadores, vídeo games, tocadores de 
música digitais, câmeras de vídeo, telefones celulares, e todos os outros 
brinquedos e ferramentas da era digital. [...] Os jogos de computadores, e-
mail, a internet, os telefones celulares e as mensagens instantâneas são 
partes integrais de suas vidas. (PRENSKY, 2001, p.01) 
 

Tudo indica que o vídeo game, por exemplo, após a sua propagação na 

década de 70, é uma dos recursos que mais desenvolve o cérebro quanto à 
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logística, velocidade e interatividade. Atualmente, temos um vídeo game mais 

avançado chamado de Xbox, lançado pela Microsoft em 2001 e aperfeiçoado nos 

últimos anos, automaticamente um jogo muito mais interativo em relação aos 

demais. 

Assim como o cérebro é programado para lidar com os jogos e tecnologias, 

ele também sabe trabalhar com os mecanismos da escrita e da leitura. Assim afirma 

Prensky (2001): 

O “sotaque do imigrante digital” pode ser percebido de diversos modos, 
como o acesso à internet para a obtenção de informações, ou à leitura de 
um manual para um programa ao invés de assumir que o programa nos 
ensinará como utilizá-lo. Atualmente, os mais velhos foram “socializados” de 
forma diferente das suas crianças, e estão em processo de aprendizagem 
de uma nova linguagem. E uma língua apreendida posteriormente na vida, 
os cientistas nos dizem, vai para uma parte do cérebro (PRENSKY, 2001, 
p.2) 
 

Sob esse aspecto os imigrantes digitais são as pessoas (adultos) sem muita 

intimidade com as novas tecnologias, enquanto que os nativos digitais fazem o 

contrário, segundo Prensky (2001): 

 
Os nativos digitais estão acostumados a receber informações muito 
rapidamente. Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e 
realizar múltiplas tarefas. Eles preferem os seus gráficos antes do texto ao 
invés do oposto. Eles preferem acesso aleatório (como hipertexto). Eles 
trabalham melhor quando ligados a uma rede de contatos. Eles têm acesso 
com gratificações instantâneas e recompensas frequentes. Eles preferem 
jogos a trabalho sério. (PRENSKY, 2001, p.3) 
 

 Diante do exposto pelo autor, tudo indica que os jovens estão mais 

interessados em jogos, redes sociais e outras ferramentas da internet que a própria 

educação convencional. Por essa razão, é que se buscou verificar a escrita dos 

jovens nativos digitais na rede e na sala de aula. Pois, se para o autor não é mais 

possível trabalhar da mesma forma que há anos, visto que os alunos não 

conseguirão fixar atenção, nem interagir com os professores, já que ao longo de sua 

trajetória extra-escolar não exercitaram a memória auditiva, que se trabalhe então 

dessa forma inovadora e tecnológica, ampliando as possibilidades de usos da 

memória visual que os nativos digitais foram estimulados a exercitar desde os 

primeiros anos de vida.  
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Isso tudo pode ser comprovado por Prensky (2001)  

 
Os professores Imigrantes Digitais afirmam que os aprendizes são os 
mesmos que eles sempre foram, e que os mesmos métodos que funcionam 
com os professores quando eles eram estudantes funcionarão com seus 
alunos agora. Mas esta afirmação não é mais válida. Os alunos de hoje são 
diferentes. [...] É que os nativos digitais não podem prestar atenção ou eles 
não escolhem? Frequentemente do ponto de vista dos Nativos seus 
instrutores Imigrantes Digitais fazem com que não valha a pena prestar 
atenção à sua forma de educar se comparar a tudo o que eles vivenciam- e 
então eles o culpam de não prestarem atenção! (PRENSKY, 2001, p.03)  
 

Um estudo desenvolvido por Souza; Correia e Souza (2013), baseado no 

artigo de Prensky (2001) publicou um artigo demonstrando as principais diferenças 

entre os Nativos Digitais x Imigrantes Digitais. 

 

 
Quadro I – Nativos Digitais X Imigrantes Digitais 

Fonte: (SOUZA, 2013,p.3) 
 
 

Mas o conceito tão definido de características de Nativos Digitais e Imigrantes 

Digitais vai de encontro com os estudos e pesquisas desenvolvidas pelos teóricos  

Souza, Correia e Souza (2013) 

Portanto, ao analisar os resultados, percebe-se que eles vão de encontro à 
fala de Prensky (2001) já que o comportamento de ambos os grupos 
possuem pequenas diferenças e quase se equiparam em alguns aspectos. 
(SOUZA; CORREIA; SOUZA, 2013, p.22) 
 

Para tanto, essa classificação proposta por Prensky (2001) vai do 

entendimento de cada um, pois se um Imigrante Digital tem aptidão e 

conhecimentos para dominar as redes sociais, ele não se encaixa nas 



25 

 

características propostas pelo autor e, assim, vice-versa. 

Em contrapartida, encontram-se autores como Souza et al (2013) que 

defendem as características de ambos são bem próximas, isso vai depender muito 

do tipo de sujeito está ligado às TICs. 

E para finalizar, fica um conceito sobre redes sociais discutido por Souza et 

AL (2013) 

Através dos conceitos abordados sobre Redes Sociais, percebe-se que a 
evolução da sociedade e das TIC’S possibilitou através deste meio o 
surgimento das RSD, permitindo assim, uma maior comunicação e 
possibilitando a troca de dados e informações de uma ou mais grupos 
sociais, sem necessariamente estarem em um mesmo local geográfico ou 
em um horário específico. (SOUZA et al, 2013, p.23) 

 

Redes sociais são fundamentais para a propagação da comunicação humana, 

uma vez que as pessoas estão sem tempo, as redes aproximam, pelo menos, as 

pessoas que estão mais distantes. 

 

2.3  Geração X, Y, Z e sua influência na evolução da educação 

Para muitos a expressão “nativos digitais” é bem conhecida como geração Y, 

são os mesmos jovens que nasceram depois da década de 80, mas encontram-se 

estudos mais recentes que reclassificam em geração Z, apenas aqueles nascidos 

após a década de 90. E os demais, nascidos antes da década de 80, são 

considerados da geração X. 

 

2.3.1 Geração X  

Segundo Lombardia (2008) as inovações tecnológicas avançaram 

significativamente deixando grandes marcas na juventude da época. De acordo com 

Oliveira (2009) a geração X pertence ao grupo de pessoas nascidas entre 1960 e 

1980. O que, na verdade, em 2001 Prensky (2001) publicou um artigo e divulgou 

para o mundo a concepção de “nativos” e “Imigrantes Digitais”. Pode-se assim, 

identificar, então, que essa geração X são os mesmos “Imigrantes Digitais” 

Segundo a autora, os profissionais dessa geração colocam a profissão e o 

sucesso financeiro em primeiro lugar, mas se interessam e ou se preocupam com a 

qualidade de vida. Como profissionais, valorizam o trabalho, mas também querem 

ter, ao mesmo tempo, sucesso na vida pessoal, fator que gera alguns conflitos 

existenciais. 



26 

 

Essa é a geração dos educadores de hoje. Presos a determinados valores 

que lhe foram impostos no passado, devido a uma educação mais rígida advinda de 

seus pais. 

 

2.3.2  Geração Y 

Logo, temos a geração Y, que, segundo Lombardia (2008), pertence aos que 

nasceram entre a 1980 e 2000, são filhos da geração X, conhecidos como a geração 

dos resultados, nasceram na época das tecnologias, da internet e do excesso de 

segurança. Vale lembrar que para Prensky (2001) essa denominação tem outra 

nomenclatura, por ele considerados “Nativos Digitais”, não reconhecem o mundo 

sem os recursos tecnológicos que os rodeiam.  

Para Lombardia (2008), eles possuem características mais libertadoras, pois 

como profissionais esperam que o líder fale qual sua função e permitam que tenham 

liberdade para exercê-la da melhor maneira, eles têm grande capacidade de resolver 

problemas, assim afirma Lombardia (2008). Para essa geração, é preciso ter 

liberdade para se tomar decisões, flexibilidade de horários e espaço, ter a vida 

pessoal respeitada. Oferecem à empresa alto nível de desempenho, iniciativa, 

criatividade e resultados.  

Tudo indica que são os “Nativos Digitais” da primeira geração os jovens 

ingressantes no mercado de trabalho atual com características próprias e totalmente 

voltados para o trabalho, principalmente por usarem as ferramentas oferecidas pela 

internet com muita facilidade. 

 

2.3.3  Geração Z 

 Segundo Shinyashiki (2009) a geração Z engloba todos que nasceram após 

1990, esta é a geração das redes sociais como Orkut, Twiter, Facebook, tumblr 

dentre outras, sendo que as duas primeiras redes citadas já estão em baixa para a 

geração Z, pois esta é formada por pessoas velozes. Os “Z” estão totalmente 

integrados com as tecnologias, valorizam a comunicação virtual e fazem várias 

atividades ao mesmo tempo.  

 São as crianças, adolescentes e jovens que desconfiam de qualquer palavra 

que o adulto diga e que fuja aos seus próprios conceitos, extremamente 

consumistas e “donos da situação”. Dessa maneira, o presente estudo pretende 
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mostrar a importância de se estar conectado e bem informado,  para auxiliar essa 

geração que, para alguns, está “desencontrada” no mundo.  

Tendo isso em vista, acredita-se que o desdobramento das gerações serve 

para um aprimoramento e entendimento da importância de se conhecer os jovens e 

como eles desenvolvem seus pensamentos, seja pela linguagem verbal oral ou pela 

linguagem verbal escrita.  

Busca-se verificar, nesse capítulo, que as fragmentações das gerações estão 

contribuindo para um maior entendimento da sociedade mediante os avanços 

tecnológicos, pois, como Marcuschi (2010) afirma, a língua é variável, se modifica, 

assim como as gerações, elas são heterogêneas, também se modificam de acordo 

com a época vivida e com o que lhes é apresentado, pois na verdade, tanto a fala 

quanto a escrita variam em função de um contexto, seguramente a fala e a escrita 

são heterogêneas, ou seja, elas mudam de acordo com as necessidades da 

sociedade. 

 

2.4  O uso do e-mail na eficácia da comunicação 

 
A comunicação sempre existiu e sua tendência é aprimorar os meios, os 

quais serão necessários para essa reorganização de ideias e de informações. Por 

essa razão, discutiremos como se chegou ao uso do e-mail, hoje, discutido dentro 

dos gêneros digitais, conforme afirma Marcuschi (2008). 

 
Mais do que em qualquer outra época, hoje proliferam gêneros novos dentro 
de novas tecnologias, particularmente na mídia eletrônica (digital). Diante 
disso, vale indagar-se se a escola deverá amanhã se ocupar de como se 
produz um e-mail e outros gêneros do discurso do mundo virtual ou se isso 
não é sua atribuição. (MARCUSCHI, 2008, p.198) 
 

Foi preciso caminhar por outros suportes. A princípio, as mensagens eram 

transmitidas pelo próprio homem a qualquer distância, portanto, muitas vezes, o 

mensageiro mal chegava com vida para transmitir a mensagem a que se destinava. 

Mais tarde, enviavam-se as mensagens por meio de aves, os chamados pombos-

correios.  

Em seguida, os textos epistolares pertencentes aos gêneros textuais foram 

tomando forma e sendo divulgados pela sociedade mundial. 
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Assim, mais tarde foi criado o telégrafo por Samuel Morse. Mas com a 

eletricidade a transmissão passou a ser feita pelo sistema de voz. Como aprova 

Paiva (2010): 

O telefone agrega à transmissão de mensagens a possibilidade de 
transmissor e receptor se comunicarem sem intermediação aparente de 
outras pessoas. Digo aparente porque, para que uma ligação telefônica 
aconteça, existe uma central telefônica com várias pessoas trabalhando 
para manter o sistema funcionando. (PAIVA, 2010, p.84) 
 

 A autora ainda afirma que houve também uma tentativa de popularizar o 

telefone por grupos, mas essa intervenção não teve muito sucesso.  

 
Na comunicação telefônica, a interação é, basicamente, de um para um. 
Avanços na tecnologia permitiram a interação entre grupos de pessoas em 
lugares diferentes, mas acredito que esse tipo de interação não foi 
popularizado devido aos custos a dificuldade de gerenciamento de uma 
interação sincrônica sem as devidas pistas de contextualização: movimento 
corporal, expressão facial e olhar. (PAIVA, 2010, p.84) 
 

   Surge então o e-mail, ou mensagem eletrônica, que é, atualmente, um dos 

gêneros textuais mais produzidos em todo o mundo, já que agrega a rapidez do 

meio eletrônico à praticidade. Porém, não há somente vantagens no uso dessa 

ferramenta. Paiva (2010), através do quadro abaixo, descreve as vantagens e 

desvantagens da transmissão de mensagens eletrônicas:  

O quadro abaixo é relevante para a presente pesquisa, uma vez que aborda 

as vantagens e desvantagens do uso desse recurso da escrita. Vale a pena lembrar 

que a pesquisa discute a escrita dos alunos da rede privada, tanto na sala de aula 

como em ferramentas midiáticas, em especial o blog. Embora, saibamos que antes 

mesmo das outras ferramentas estarem sendo usadas e divulgadas nas mídias, o e-

mail já fazia parte desse recorte das TICs. 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Velocidade na transmissão Dependência de provedores de acesso. 

Assíncrona Expectativa de feed back imediato. 

Baixo custo. Acesso discado ainda é muito caro. 

Uma mesma mensagem pode ser 
enviada para milhares de pessoas ao 
mesmo tempo. 

O e-mail pode ir para endereço errado, 
ser copiado, alterado. 

A mensagem pode ser arquivada, 
impressa, re-encaminhada, copiada, re-
usada.  

Há excesso de mensagens irrelevantes 

As mensagens podem circular 
livremente. 

Mensagens indesejadas circulam 
livremente. 
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As mensagens podem, geralmente, ser 
lidas na Web, ou baixadas através de um 
software. 

Problemas de incompatibilidade de 
software podem dificultar ou impedir a 
leitura. 

Arquivos em formatos diversos podem 
ser anexados. 

Arquivos anexados podem bloquear a 
transmissão de outras mensagens ou, 
ainda conter vírus. Arquivamento ocupa 
espaço em disco, gerando lentidão da 
máquina. 

Facilita a colaboração, discussão, e a 
criação de comunidades discursivas. 

O receptor pode ser involuntariamente 
incluído em fóruns e malas diretas. 

O usuário é facilmente contatado. Há certa invasão de privacidade. 

Quadro II – Vantagens e Desvantagens 
Fonte: (PAIVA, 2010, p.87) 

 
 Por ser tão utilizada, essa nova forma de comunicação acaba por adquirir 

características próprias, diferenciando-se dos demais gêneros encontrados na 

Internet. Essa grande expansão do e-mail gerou uma necessidade de padronização 

das mensagens, para que as pessoas pudessem se entender melhor dentro desse 

novo contexto. Buscando essa padronização, foi criada a Netiqueta, regras de 

comportamento na Internet. 

 Embora haja um esforço para se criar um padrão de mensagens eletrônicas, 

como no caso da Netiqueta, ainda há uma grande variedade dentro do gênero e-

mail. Por exemplo, em relação a registro, há um cuidado muito maior quando um e-

mail é direcionado a um destinatário superior no trabalho, do que quando é enviado 

para um amigo de infância, como afirma Paiva (2010)  

É notória a percepção de mudanças sociais advindas do recurso tecnológico 

e-mail. Bourdieu (1983) ao atribuir maior ênfase na reprodução das relações sociais 

defende, também, a existência de um habitus incorporado pelos agentes como 

esquemas de apreensão de uma estrutura objetiva, habitus que é construído no 

interior de um campo social onde os agentes ocupam determinadas posições 

segundo a distribuição dos diferentes tipos de capital (econômico e o cultural), e que 

são reveladoras de relações de dominação. 

Nesta perspectiva, defende o autor que, assim como é importante a 

reconstrução das relações entre cultura e sociedade, igualmente importa a 

transformação das relações entre estrutura social e desenvolvimento histórico.  

Diante disso, tudo indica que a forma como é escrito um e-mail sofre 

interferências culturais e sociais, assim como o indivíduo deve saber o momento de 

utilizar uma linguagem formal e, em outros momentos, uma linguagem informal. 
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         Foi devido a essas interferências percebidas na escrita do e-mail que a 

presente pesquisa buscou analisar não as escritas de e-mails, mas sim de blogs dos 

nativos digitais de uma escola particular da cidade de Cachoeiro de Itapemirim- ES. 

 

2.5   A construção da escrita dos Blogs 
 
Blogs são gêneros emergentes que transmutam de outros anteriores, esse é 

o parecer de Marcuschi (2010), mas com um estudo mais avançado percebe-se que 

blog é mais que uma modificação de suporte, é mais que uma das diversas 

tecnologias da comunicação e informação as TICs que são disponibilizadas na Web.  

Para Komesu (2010)  

O blog é concebido como um espaço em que o escrevente pode expressar 
o que quiser na atividade da (sua) escrita, com a escolha de imagens e de 
sons que compõem o todo do texto veiculado pela internet. A ferramenta 
empregada possibilita ao escrevente a rápida atualização e a manutenção 
dos escritos em rede, além da interatividade com o leitor das páginas 
pessoais. Os blogs possuem, portanto, características diferenciadas dos 
diários tradicionalmente escritos. Acredito que não se deve associá-los 
porque são acontecimentos discursivos distintos, cuja materialidade advém 
de “gêneros do discurso” também distintos.(KOMESU, 2010, p.7) 

 
 

Para a autora, os blogs possuem características diferenciadas dos diários 

tradicionais escritos, pois, agora, envolvem todo o poder persuasivo do escrevente 

para convencer o leitor de que o que ele posta no blog é interessante. 

Nessa mesma perspectiva, Marcuschi (2010) também afirma que com o 

avanço da tecnologia, os antigos diários de papel passaram a ser virtuais – os 

chamados blogs –, e neles os jovens postam mensagens diariamente contando fatos 

ou sentimentos vividos por eles, assim diz Marcuschi (2010): 

 
Os blogs são datados, comportam fotos, músicas e outros materiais. Têm 
estrutura leve, textos em geral breves, descritivos e opinativos. É um grande 
sistema de colagem em certos casos [...] Não são como e-mails nem como 
chats, pois cada qual pode pôr no livro do outro o seu recado ou 
comentários sobre algo que o outro escreveu. (MARCUSCHI, 2010, p. 62)  

   
Por esse motivo, salienta-se que os blogs são uma união de weblog, 

expressão que pode ser traduzida como “arquivo na rede”. Os blogs surgiram em 

agosto de 1999 com a utilização do software Blogger, da empresa do norte-

americano Evan Williams, assim afirma Komesu (2010). O software fora concebido 

como uma alternativa popular para publicação de textos on-line, uma vez que a 

ferramenta dispensava o conhecimento especializado em computação. 
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Na visão de Marcuschi (2010), o que diferencia o blog do antigo diário não é 

apenas a mudança de ambiente (da folha de papel para o computador), mas 

também o propósito para o qual foi criado. Nos diários, pouquíssimas, ou nenhuma 

pessoa (a não ser com o consentimento do próprio autor), tinham acesso às 

informações neles contidas e, raramente, seus criadores permitiam que alguns 

amigos mais íntimos escrevessem algumas linhas. Atualmente, os autores dos blogs 

criam suas páginas com o intuito de tornar a sua vida pública, deixando, inclusive, 

um espaço para que outros façam comentários sobre o que foi escrito, sem que haja 

necessidade sequer que um conheça o outro.  Alguns autores de blogs, no entanto, 

preferem preservar a vida pessoal e colocar em suas páginas pequenos textos que 

não os comprometem ou informação geral, sem fazer uma declaração íntima da 

vida. 

O estudo de Primo e Recuero (2008) descreve, no quadro abaixo, a divisão e 

as subdivisões dos blogs. 

 

DIVISÕES DOS BLOGS SUBDIVISÕES DOS BLOGS 

Blog Profissional: é escrito por 
uma pessoa com especialização 
em determinada área. É individual e 
ao assinar os posts reconhece que 
a credibilidade de seus textos 
reflete na sua reputação. 

Profissional auto-reflexivo: Blog 
individual em que um determinado 
profissional reflete sobre suas próprias 
atividades em sua área de atuação. 

Profissional informativo interno: Blog 
individual no qual um profissional 
descreve informações sobre suas 
práticas. O blog pode funcionar como 
um bloco de notas, um diário de bordo 
ou uma forma de divulgação das 
próximas atividades profissionais como 
palestras, cursos, consultorias entre 
outros. 

Profissional Informativo: Blog 
individual no qual os seus posts são 
publicações de textos na área de 
atuação profissional. 

Profissional reflexivo: Blog individual 
marcado pelas opiniões e críticas do 
próprio autor, relativo à área de atuação 
profissional, como jornalistas, por 
exemplo. 

 

Blog Pessoal: É uma produção 
individual, mas que se diferencia 
dos blogs profissionais, este não é 
guiado por objetivos e estratégias 

Pessoal auto-reflexivo: Blog individual 
voltado para as manifestações reflexões 
pessoal sobre si, sobre os outros e 
sobre sua vida cotidiana. 
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bem definidos como os blogs 
profissionais, mas podemos afirmar 
que alguns blogueiros fazem da sua 
página pessoal textos bem 
direcionados e com temas 
definidos.  Salienta-se que essa 
classificação de blog, o autor pode 
criar um “fake” e blogar histórias 
fictícias. 

Pessoal Informativo Interno: Blog 
individual, mas que se dedica 
exclusivamente para posts de projetos 
pessoais, passeios, eventos dentre 
outros. 

Pessoal Informativo: Blog individual 
para registro de informações que 
despertam interesse atual, ou futuro do 
próprio blogueiro. 

Pessoal Reflexivo: Blog individual no 
qual o blogueiro comenta as 
informações que recebe, analisa 
criticamente e depois demonstra suas 
opiniões, em produtos como livros, 
filmes, músicas, exposições dentre 
outros. 

 

Blog Grupal: São aqueles blogs 
que são produzidos por pelo menos 
duas pessoas. O foco se volta para 
interesse do grupo (enquanto 
pessoas e não empresas) e não 
mais interesse individual. 

Grupal auto-reflexivo: Blog coletivo 
mantido por um grupo que deseja 
discutir as próprias atividades de 
interesse. O grupo decide qual contexto 
vai abordar, por exemplo, contexto 
educacional, contexto atividade física, 
contexto beleza feminina, dentre outros. 

Grupal Informativo Interno: Blog 
coletivo para o simples relato das 
atividades do grupo. Serve para 
promover a atuação do grupo, assim 
como para a própria organização do 
mesmo. 

Grupal Informativo: O Blog serve para 
divulgação de informações e notícias 
sobre interesses compartilhados. Nele 
pode-se compartilhar procedimentos e 
tutoriais. 

Grupo Reflexivo: Blog coletivo no qual 
um grupo manifesta suas avaliações 
críticas sobre temas de interesse que 
aproximam os participantes que o 
compõem. Serve também como fonte 
para debater as preferências do grupo, 
publicar resenhas críticas sobre 
determinados produtos.  

 

Blog organizacional: São blogs 
que são identificados como 
organizacionais. Estão sujeitos a 
restrições que se impõem à criação 
de posts e à interação com as 
audiências. Os blogueiros assinam 
seus posts como membros de uma 
organização. 

Organizacional auto-reflexivo: Blog 
coletivo que reflete sobre as atividades 
da organização, discutindo a força e 
riscos de projetos ou de serviços. São 
blogs públicos que apontam problemas, 
críticas e até sugestões. 

Organizacional informativo interno: 
Blog coletivo voltado para a publicação 
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de notícias ou registro de temas úteis 
para as atividades desempenhadas 
pelos seus membros. 

Organizacional Informativo: Blog 
coletivo que serve para registro de 
informações sobre o segmento de 
atuação da organização, sem 
manifestação do ponto de vista do 
grupo. 

Organizacional reflexivo: é um Blog 
coletivo onde as organizações 
manifestam o seu ponto de vista sobre 
os temas de seu interesse. 

 

Quadro III – Divisões e subdivisões dos blogs 
Fonte: (PRIMO; RECUERO 2008, p. 06-12/adaptado) 

             

Diante do exposto, percebe-se que há varias formas e direcionamentos de 

manter a escrita na cibercultura, em especial, no blog, pois o sujeito precisa de se 

identificar com um tipo de blog e adequar a sua escrita ao que se pretende alcançar.  

Para a presente pesquisa, os alunos investigados possuem blogs, sendo eles 

subdivididos com mais ênfase nos pessoais auto-reflexivos e nos pessoais 

informativos, dessa forma, manifestam sua maneira de ser e de propagar os seus 

pensamentos. 

Primo (2008) ainda afirma que 

 
Realizada a definição de cada um dos gêneros, apresentou-se uma 
avaliação estatística de 50 blogs mais populares escritos em português. Na 
amostra estudada, observou-se que o blog profissional e organizacional 
reflexivos são aqueles que atraem o maior número de comentários. 
(PRIMO, 2008, p.16) 

 

Tudo indica que os blogs não são ferramentas apenas para “desabafo”, como 

os antigos diários de papel, os autores dos blogs sabem o que querem e para quem 

querem escrever.  

Deve-se notar ainda que o padrão de escrita utilizado nos blogs 

(principalmente blogs pessoais) chega a ser mais próximo à escrita utilizada nos e-

mails, tendo a informalidade como principal característica, salvo aqueles blogs cuja 

intenção é propagar a formalidade da escrita ou para fim de grandes negócios (blogs 

profissionais). Então, pode-se afirmar que a comunicação nos blogs é assíncrona, o 

que faz com que sua escrita seja um pouco mais elaborada do que nos chats ou 

fóruns ambientes de comunicação síncrona.  

  Komesu (2010) afirma que: 
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A facilidade para a edição, atualização e manutenção dos textos em rede 
foi- e é- o principal atributo para o sucesso e a difusão dessa chamada 
ferramenta de auto-expressão. A ferramenta permite, ainda, a convivência 
de múltiplas semioses, a exemplo de textos escritos, de imagens (fotos, 
desenhos, animações) e de som (músicas, principalmente). Atualmente, a 
maior parte dos provedores não cobra taxa para a hospedagem de um blog 
(KOMESU, 2010, p.137.) 

 

O que para Komesu é autoexpressão, Schittine chama de autobiografia, pois 

o blog, além de permitir todas essas semioses, pode também trabalhar com a 

comunicação da vida íntima do indivíduo ou não. Schittine (2008) explica que o ser 

humano necessita de mais amigos ou ouvidos simpáticos, pessoas que possam e 

gostam de ouvir diversas histórias e contar as suas próprias. Schittine afirma ainda 

que: 

O blog é uma adaptação virtual de um refúgio que o indivíduo já havia 
criado anteriormente para aumentar o seu espaço privado: o “diário íntimo”. 
O mais interessante é que, apesar de todos os avanços técnicos, continua 
sendo um diário baseado na linguagem escrita. Inclui-se a imagem, ainda é 
com uma padronização técnica e uma criatividade inferior, e muito, à 
bricolage que caracteriza o diário no papel. Cabe então ao texto, e 
principalmente a ele, a criação do ambiente e da personalidade virtuais. 
(SCHITTINE, 2008, p.60) 

 

Tudo indica que cabe ao escritor usar a sua criatividade e técnica para fazer 

da sua página no blog um lugar atrativo e interessante, mesmo que essa página 

mude constantemente, pois mesmo com suportes diversificados, eles continuarão 

utilizando a linguagem verbal escrita. E cabe ao leitor, compreender a escrita das 

páginas do blog com respeito ao que o autor quer transmitir. 

Schittine (2018) afirma ainda que a escrita, tanto no papel quanto no meio 

digital, requer um leitor. “A escrita do diário no papel já supunha um leitor, mesmo 

que ele fosse imaginário. A pergunta era: quem o autor gostaria que fosse esse 

leitor? Decididamente um leitor que não fizesse parte de sua vida privada.” 

(SCHITTINE, 2008, p.63).  

Em contrapartida, Primo (2008) se opõe às afirmativas de Shittine (2008) 

quando ele aprova que “Diante da popularização dos blogs, buscou-se logo 

encontrar um meio ou gênero anterior que oferecesse pistas explicativas para a 

compreensão daquela nova modalidade de escrita. A comparação com diários 

pessoais encontrou consenso com rapidez”.  

Logo, percebe-se que devido ao número grande de blogs que existem, cria-se 

então uma divisão de oposições entre os teóricos. Primo (2008) ainda ressalta que:  
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Apesar de sabermos que novos meios “remediam” meios anteriores, diários 
pessoais e blogs apresentam características muito distintas que prejudicam 
sua equiparação. Sim, ambos são formas de registro escrito que seguem 
uma explícita organização cronológica. Uma parcela de blogs de foto 
baseia-se na escrita de percepções e reflexões sobre o cotidiano e os 
sentimentos do autor. Contudo, essa prática não se aplica a tantos outros 
blogs, que apresentam estilos e objetivos divertidos. A principal distinção 
entre diários e blogs os opõe de maneira inconciliável. Diários pessoais se 
voltam para o intrapessoal, tem como destinatário o próprio autor. Blogs, por 
outro lado, visa o interpessoal, o grupal. (PRIMO, 2008, 122) 

 

Mediante tais divergências, vale a pena ressaltar que a escrita nos blogs varia 

de acordo com o interesse de cada um, assim como a escrita de uma forma geral. 

Em alguns momentos, faz-se necessária uma escrita formal (culta-padrão) e, em 

outros, uma linguagem informal (coloquial). Assim, afirmo que não podem ocorrer 

divergências entre blog e diários, e sim, uma valorização pela escrita, independente 

em que ambiente de registro essa escrita se encontre. O importante é escrever. 

A escrita sempre foi trabalhada nessa perspectiva, pois quando o sujeito 

queria deixar um bilhete para alguém, a escrita era informal, dependendo do 

remetente, mas se o remetente fosse uma pessoa de um nível hierárquico diferente, 

a escrita era outra; Culta- padrão. 

Afinal, deve-se trabalhar com a escrita mais próxima da formalidade possível, 

pois a nossa escrita ressalta um pouco da nossa personalidade e dos objetivos os 

quais buscamos na vida. 

 
 
2.6  A migração do blog para Tumblr 

 
Criada em 2007, e, de acordo com a definição de Boyd e Ellison (2007) o 

tumblr é uma rede social, que está em uma plataforma de blogging permitindo aos 

usuários criarem páginas pessoais, que podem ser publicados como texto, imagem, 

citação, links, chat, áudio e vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Para Paula e Camelo (2012) 

 
O tumblr possui as seguintes características: o usuário cria sua página 
pessoal e pode seguir as atualizações de outras páginas ser seguido 
também, além de poder dar “reblog”, ou seja, replicar a atualização de outro 
usuário. Como ele se limita a 140 caracteres, é bastante usado como um 
blog convencional, o usuário tem a possibilidade de editar o HTML para 
modificar a sua interface, além de existir uma variedade de plugins e 
widgets.(PAULA e CAMELO, 2012, p.4-5) 

 

Diante de suas principais características, ele ainda pode ser customizado com 

temas escolhidos pelo usuário. Pode-se criar o próprio layout, integrar com outras 

plataformas de redes sociais, como facebook e twitter, e permitir que todos os 

amigos das outras redes sociais visitem seu tumblr. 

Ainda, nessa perspectiva, o tumblr tem uma acessibilidade muito maior em 

relação ao próprio blog, pois quando este último surgiu, a tendência da escrita na 

web era ficar mais versátil, e assim permaneceu por um bom tempo, mas quando os 

autores de blog queriam postar fotos (apenas fotos, não imagens), os mesmos 

inventaram o flog, com o avanço tecnológico deu-se a necessidade de criar também 

o vlog. E assim foi percebido que apenas o blog não seria mais o suficiente para 

suprir as necessidades dos nativos digitais (e outros interessados) na propagação 

da escrita. 

Tumblr é uma rede social e, que, ao mesmo tempo pode criar comunidades e 

grupos com a mesma função dos blogs, pois numa rede social digital pode-se 

estruturar um grupo, ou uma comunidade junto com os alunos: para trocar 

informações, divulgar notícias, criar um jornal, divulgar poesias, criar um diário da 

aula, divulgar trabalhos e vídeos etc. 

Se o tumblr é uma disseminação do blog, entende-se que o blog também é 

uma rede social, pois sua principal meta é manter contatos com outras pessoas e 

passar visibilidade da escrita que lhe é concebida.   

Mas, em outros momentos não é bem assim, o que vem ganhando mesmo 

grande visibilidade, recentemente, é o tumblr devido às inovações causadas pela 

própria ferramenta. 

De repente, os adolescentes migraram do recurso midiático “blog” para 

“tumblr”, apenas por ser novidade, mesmo entendendo que o tumblr também é um 

blog, porém,  mais moderno. Mesmo que sejam parecidos, para os nativos digitais 

(Prensky, 2001), a mudança é fator primordial entre eles. 
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Frente a essas possibilidades, amplia-se o dever do professor em repassar 

para os alunos que o conhecimento também pode ser transmitido por meio de 

práticas pedagógicas inovadoras de acordo com a necessidade de cada realidade. 

Isto não significa afirmar que todas as aulas de Língua Portuguesa devam ser em 

laboratórios de informática, mas, sobretudo, alguns deveres de casa e uma aula a 

cada quinze dias bastariam. São formas diversificadas de deixar o aluno mais 

próximo da realidade de que ele tanto gosta, agora, também na escola. 

Salienta-se ao final deste capítulo que o importante é escrever! Lejeune 

(2008) afirma o seguinte: 

 
Mantém-se enfim um diário porque se gosta de escrever. É fascinante 
transformar-se em palavras e frases e inverter a relação que se tem com a 
vida ao se auto-engendrar. Um caderno no qual nos contamos- ou folhas 
que mandamos encadernar- é uma espécie de corpo simbólico que, ao 
contrário do corpo real, sobreviverá. O prazer é ainda maior por ser livre. 
Qualquer um se sente autorizado a manejar a língua como quiser, escrever 
sem medo de cometer erros. Podem-se escolher as regras do jogo. Ter 
vários cadernos. Misturar os gêneros. Fazer de seu diário, ao mesmo 
tempo, o observatório da vida e o ponto de encontro de seus escritos. Um 
diário raramente é corrigido e, no entanto, tem-se a impressão de progredir. 
O diarista não tem a vaidade de se acreditar escritor, mas encontra em seus 
escritos a doçura de existir nas palavras e a esperança de deixar um 
vestígio. (LEJEUNE, 2008, p.265) 

 

Vale ressaltar que os escreventes do tumblr têm também por objetivo difundir 

seus ideais e propagar algo que julguem certo em um mundo que a eles pertence. 

Afinal, a ferramenta tumblr é moderna e versátil como a geração Z. 

Dessa maneira, tanto o blog como o tumblr podem ser desenvolvidas como 

novos mecanismos de aprendizagem no âmbito educacional. 
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3  OS DIFERENTES MOMENTOS DA ESCRITA 

Meu ideal seria escrever uma história tão 
engraçada que aquela moça que está doente 
naquela casa cinzenta quando lesse minha 
história no jornal risse, risse tanto que chegasse a 
chorar e dissesse – "ai meu Deus, que história 
mais engraçada!” (BRAGA) 

 
 

Nesse capítulo pretende-se abordar alguns momentos da escrita perpassados 

ao longo dos anos, pois acredita-se que diante de tais inovações tecnológicas 

apresentadas no trabalho - a escrita- é uma das mais investigadas em meio a tantas 

indagações e pesquisas. Assim, como ela se modifica com a modernidade 

presentificada no mundo, necessário se faz analisar como os “nativos digitais” 

escrevem na sala de aula e nos blogs em suas subdivisões. 

Trabalhar-se-á, ainda, com autores como Bakhtin (1992) que, a partir da 

década de 90, recebeu contribuições muito relevantes advindas do grupo de 

Genebra Dolz ; Schneuwly (2004) , assim como do linguista americano  Bazerman 

(2006) e de pesquisadores brasileiros como Marcuschi (2010) dentre outros.  

 

3.1 Contexto histórico da escrita e sua disseminação pelo mundo 
 

Antes de se adentrar o foco desta pesquisa – a escrita dos adolescentes nas 

mídias e na sala de aula – é imprescindível que se apresente o contexto histórico da 

escrita, em especial no mundo ocidental. Assim, podemos afirmar que uma das 

grandes “descobertas” da humanidade até hoje foi a escrita, que surgiu a partir da 

necessidade do homem de criar registros, armazenar dados, enfim, de preservar sua 

história. Os vestígios mais antigos da escrita são originários da região baixa da 

antiga Mesopotâmia e datam de mais 5500 anos.  

A princípio, a escrita era formada por ideogramas que representavam uma 

palavra, assim sendo, eram necessários diversos signos pictóricos para representar 

tantos quantos objetos ou idéias fossem necessários.  

Em outro momento, a escrita passa a adquirir valores fonéticos e menos 

signos para exprimir as ideias de um idioma.  

O alfabeto surge a partir da decomposição da palavra em sons simples, o 

primeiro povo a decodificar as palavras em sons e a criar signos para representá-los 

foram os fenícios.  



39 

 

A escrita, então, evolui e passa a ser alfabética, e foi o alfabeto fenício 

arcaico, que surgiu pela primeira vez em Biblos, que deu origem a todos os alfabetos 

atuais. O alfabeto fenício expandiu-se até o Egito através de colônias fenícias 

fundadas no Chipre e no Norte da África e do Egito. Este alfabeto migrou para as 

regiões que não sofriam influências fenícias diretas.  

O alfabeto fenício arcaico foi o mais perfeito e difundido do mundo antigo e é 

anterior ao séc. XV a.C. Era constituído de 22 signos que permitiam escrever 

qualquer palavra popular, assim sua expansão foi rápida devido à sua simplicidade.  

Um fato importante para a nossa civilização foi a adoção deste alfabeto pelos 

gregos em aproximadamente VIII a.C. Os gregos incorporaram neste alfabeto alguns 

sons vocálicos, e o alfabeto grego clássico que conhecemos é composto de 24 

letras, vogais e consoantes.  

Deste alfabeto origina-se o alfabeto etrusco que, junto com o alfabeto gótico 

da Idade Média (também originário do alfabeto grego clássico), dá origem ao nosso 

alfabeto latino, que dominou o mundo ocidental devido à expansão do Império 

Romano.  

A escrita surgiu quando o homem passou de nômade para sedentário e 

começou a cultivar seu alimento e criar animais, ou seja, o homem precisava de um 

recurso para registrar o número de animais que possuía e quanto alimento havia 

estocado. Mais tarde, a escrita foi utilizada para registrar os dias do ano (calendário), 

posteriormente, começou-se a usar a escrita para registrar grandes feitos, batalhas, 

tratados, proclamações de governantes, casamentos, empréstimos, orações, e 

assim por diante. Não era necessário que pessoas comuns dominassem a escrita, 

pois seus ofícios não exigiam tal conhecimento. Mais tarde, obras literárias 

começavam a ser registradas e pessoas de classe mais alta também aprendiam a 

ler para ter acesso a tal conhecimento. Ainda assim, dominar ou não a escrita não 

fazia diferença para a maioria das pessoas. 

Para Ribeiro (2006), a escrita teve inúmeras fases até chegar à enunciação 

de uma nova possibilidade de texto, o chamado hipertexto, este sendo evidenciado 

diante do advento da tecnologia digital da informação e comunicação, transformando 

o espaço da escrita e, ao mesmo tempo, modificando-a. Mas vale a pena ressaltar 

que este “novo” espaço da escrita está em evidência devido às grandes evoluções 

tecnológicas, porém podemos afirmar que ela jamais será substituída. 
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 De acordo com Marcuschi “a ordem das informações não está dada na 

própria estrutura da escrita. Diferentemente do texto de um livro convencional, o 

hipertexto não tem uma única ordem para ser lido.” (2010, p.47).  

Para Ramal (2002), o hipertexto se aproxima de nossos esquemas mentais, 

pois:  

Estamos chegando à forma de leitura e de escrita mais próxima do nosso 
próprio esquema mental: assim como pensamos em hipertexto, sem limites 
para a imaginação a cada novo sentido dado a uma palavra, também 
navegamos nas múltiplas vias que o novo texto nos abre, não mais em 
páginas, mas em dimensões superpostas que se interpenetram e que 
podemos compor e recompor a cada leitura. (RAMAL, 2002, p.30) 
 

Dessa maneira, às vezes, a oralidade se aproxima da escrita, pois permite 

que a imaginação crie um novo sentido para a palavra, mas tudo indica que é com o 

domínio da leitura que se pode dar formas a essas palavras e manter a 

comunicação, pois a cada palavra nova instituída no hipertexto, correr-se-á o risco 

de o receptor não entendê-la, ocorrendo, então, uma falha na comunicação. 

 Marcuschi (2010), em outro momento afirma que: 

 
[...] ao analisar o hipertexto com as formas clássicas de produção textual, o 
caracteriza como: não-linear, devido às várias possibilidades de ligação 
entre nós constituintes de uma rede; versátil, já que as escolhas são tão 
passageiras quanto às conexões estabelecidas por seus leitores; 
topográfico, já que é um espaço de escritura e leitura que não tem limites 
definidos para se desenvolver, pois é constituído por porções em geral 
breves, com sempre possíveis retornos ou fugas do leitor; passível de 
acessibilidade ilimitada, 29 milhões de pessoas acessam todo tipo de fonte, 
sejam elas dicionários, enciclopédias, museus, obras científicas, literárias, 
arquitetônicas etc.; multisemiótico, pois interconecta simultaneamente a 
linguagem verbal com a não-verbal de forma integrativa, impossível no caso 
do livro impresso; e interativo, pois possibilita uma contínua relação de um 
leitor-navegador com múltiplos autores em quase sobreposição em tempo 
real, chegando a simular uma interação verbal face a face. (MARCUSCHI, 
2001, p.39) 

 

O autor afirma que a nova escrita, ou nova forma de se comunicar permite, na 

verdade, uma ligação maior entre o leitor e os diversos textos oferecidos na mídia, 

proporcionando assim uma comunicação mais rápida e versátil. 
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Ribeiro (2006) também afirma que: 

 
(...) os gêneros que vêm nos chamando atenção são aqueles emergentes 
da cibercultura, ou seja, o advindo da comunicação via Internet. Esses 
gêneros se utilizam de características tanto da escrita tradicional, quanto da 
oralidade, o que torna esse tipo de expressão um gênero híbrido e diferente 
dos já utilizados até hoje. (RIBEIRO, 2006, p.29) 
 

Por conseguinte, é possível afirmar que com o uso das novas tecnologias, a 

disseminação da escrita no mundo será cada vez mais versátil e veloz, por meio de 

recursos que permitem uma comunicação, em tempos síncronos, rápida e sucinta, 

mas em contrapartida uma boa parte dos profissionais da educação (professores de 

Língua Portuguesa) têm certo receio dessa proliferação da escrita nas mídias.   

 

 
3.2 O estudo dos diversos gêneros da escrita 

 
 Para se proceder ao estudo e à análise dos gêneros foi necessário que se 

tomasse como base as teorias postuladas na confluência entre Marcuschi (2010) e 

Bazerman (2006),dentre outros. 

Segundo Marcuschi (2010, p. 16) “a visão atual sobre os gêneros não pode 

tratar meramente de classificação, de identificação de um gênero, sem levar em 

conta o ambiente em que ele ocorre”.  

Cada vez que se tentar explicar os gêneros da escrita, é comum a ocorrência  

de excesso de informações, portanto é oportuno que se trabalhe com as subdivisões 

já apresentadas para que fique clara a importância que os gêneros da escrita vêm 

alcançando na era midiática, até então, o estudo dos gêneros textuais se restringia a 

discussões entre os pesquisadores no campo específico da lingüística. 

Posteriormente, introduziu-se o gênero discursivo com base em estudos 

fundamentados nas teorias de Bakhtin (1992) sobre análise do discurso e, 

atualmente, com o advento das novas tecnologias, têm-se também o gênero digital. 

Tal reflexão aqui apresentada não deve ser tomada como uma definição, trata-se 

apenas de um parecer. 

Todavia, se deixa claro que há peculiaridades em cada gênero, e que, por 

isso, não há uma mera substituição de um gênero por outro. Aliás, não há 

substituição, já que nenhum gênero deixou de existir por causa de sua contraparte 

mais moderna.   
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3.2.1 Gêneros Textuais ou apenas Gêneros Existentes? 
 

Acredita-se que todo professor, independentemente de sua formação 

acadêmica, deve ter o texto como instrumento de trabalho no cotidiano escolar, pois 

a leitura e a escrita são fatores fundamentais para a inclusão social e inserção do 

aluno no mundo letrado. 

 Conforme Marcuschi (2010, p. 19):  

 
[...] gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à 
vida cultural e social [...] contribuem para ordenar e estabilizar as atividades 
comunicativas do dia-a-dia. [...] Caracterizam-se como eventos textuais 
altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surge emparelhados a 
necessidades e atividades sócio-culturais, o que é facilmente perceptível ao 
se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação 
a sociedades anteriores à comunicação escrita. (MARCUSCHI, 2010, p.19)  
 

Tudo indica que é por meio dos textos que a sociedade se comunica, tanto 

por meio da linguagem verbal oral e escrita quanto a linguagem não-verbal. 

Contudo, vale a pena lembrar que quando o emissor se exprimi de forma impessoal, 

precisa de ter um conhecimento global, prévio e de mundo para facilitar a 

comunicação. Conforme Bakhtin, 

 
[...] na maior parte dos casos, é preciso supor, além disso, certo horizonte 
social definido e estabelecido que determine a criação ideológica do grupo 
social e da época a que pertencemos, um horizonte contemporâneo da 
nossa literatura, da nossa ciência, da nossa moral, do nosso direito. 
(BAKHTIN, 1992, p.80) 
 

Os gêneros também sofrem modificações de acordo com a evolução da 

sociedade humana, pois para Bakhtin as inovações e modernidades surgidas no 

mundo fazem com que o ser humano também evolua e, como se pode observar,  

caminha para o horizonte contemporâneo cada vez mais acelerado. Isso não seria 

diferente com a fala e, principalmente, com a escrita. 

Para ressaltar a importância da escrita para o desenvolvimento desses novos 

gêneros textuais, Marcuschi (2010) comenta:  

 
[...] nessa era eletrônica não se pode mais postular como propriedade típica 
da escrita a relação assíncrona, caracterizada pela defasagem temporal 
entre produção e recepção, pois os bate-papos virtuais são síncronos, ou 
seja, realizados em tempo real e essencialmente escritos. (MARCUSCHI, 
2010, p.18)  
 

Com o avanço desses novos gêneros nos meios midiáticos, a interação 

síncrona aproxima-se da conversação face à face em diversos aspectos. Esse é um 
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dos motivos que faz com que a escrita nesse ambiente – os chats – aproxime-se 

ainda mais da fala do que em blogs e e-mail, que, apesar de serem gêneros textuais 

também surgidos com a tecnologia da Internet, ainda conservam a assincronia 

própria da escrita.  

Porém, Marcuschi (2010) alerta para o fato de que:  

 
[...] a idéia que hoje prolifera quanto a haver uma “fala por escrito” deve ser 
vista com cautela, pois há um hibridismo mais acentuado, algo nunca visto 
antes, inclusive com o acúmulo de representações semióticas. 
(MARCUSCHI, 2010, p.19)   
 

Utilizaremos um quadro comparativo desenvolvido por Marcuschi (2010) para 

mostrar que esses novos gêneros, na verdade, não são totalmente novos, já que 

eles tomam como base gêneros já existentes. Observa-se o quadro a seguir: 

 

 GÊNEROS EMERGENTES GÊNEROS JÁ EXISTENTES 

1 E-mail Carta pessoal/bilhete/correio 

2 Chat em aberto Conversações (em grupos abertos?) 

3 Chat reservado Conversações duais (casuais) 

4 Chat ICQ (agendado) Encontros pessoais (agendados?) 

5 Chat em salas privadas Conversações (fechadas?) 

6 Entrevista com convidado Entrevista com pessoa convidada 

7 E-mail educacional (aula por e-mail) Aulas por correspondência 

8 Aula- chat (aulas virtuais) Aulas presenciais 

9 Videoconferência interativa Reunião de grupo/conferência/debate 

10 Lista de discussão Circulares/ Séries de circulares(?) 

11 Endereço eletrônico Endereço postal 

12 Blog Diário pessoal, anotações, agendas 

Quadro IV – Gêneros Emergentes e Gêneros já existentes 
Fonte: (MARCUSCHI, 2004, p.37)  

 

 Em 2004 os gêneros emergentes contemplados pelo autor eram e-mail, 

chat’s, ICQ, videoconferência e blogs, agora em 2013, as ferramentas mais 

utilizadas são facebook, fórum de discussão, you tub, tumblr, dentre outros. 

O paralelo desenvolvido por Marcuschi (2010) foi de muita relevância para o 

presente trabalho, pois ao apresentar essas diferenças, acredita-se que a 

comunidade conseguirá distinguir melhor os gêneros existentes. Em contra partida, 

observa-se que existem profissionais da educação explorando, apenas, os gêneros 
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textuais, ou seja, os gêneros existentes antes das novas tecnologias. Eles são 

fundamentais, mas os alunos também precisam conhecer outras diversidades da 

escrita. E a mudança? A inovação? É necessário que ocorram em todos os âmbitos 

da educação. 

Por isso trabalhar com gêneros textuais é tão importante na sala de aula, já 

que permite estabelecer relacionamento com as diferentes áreas de conhecimento e 

contribui para o aprendizado e a aplicação da escrita e da leitura- foco principal da 

nossa pesquisa frente às novas tecnologias.  Para uma compreensão clara de 

gênero, é preciso estabelecer a diferença entre tipos e gêneros textuais, nem 

sempre muito clara em livros didáticos. Saber diferenciar gênero textual e tipo (ou 

tipologia) textual é importante para que o professor saiba direcionar o trabalho em 

sala de aula. 

Segundo Marcuschi (2010):  

 
[...] usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de 
seqüência teoricamente definida pela natureza lingüística de sua 
composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). 
Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias 
conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. 
[...] usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente 
vaga para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida 
diária e que apresentam características sócio-comunicativas definidas por 
conteúdos, propriedades funcionais, estilos e composição característica. Se 
os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. Alguns 
exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial, 
carta pessoal, romance, bilhete, reportagem, jornalística, aula expositiva, 
reunião de condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula 
de remédio, lista de compras, [...]. (MARCUSCHI, 2010, p.22-23) 
 

Trabalhar os gêneros da escrita e da oralidade em sala de aula permite ao 

aluno um maior desenvolvimento intelectual e interpretativo na construção de sua 

identidade. 

 Para Bazerman (2006, p.22), “Cada texto se encontra encaixado em 

atividades sociais estruturadas e dependentes de textos anteriores que influenciam a 

atividade e a organização social”. 

Assim, por exemplo, o gênero bula de remédio apresenta as mesmas 

características como posologias, indicações e contra-indicações, sendo assim 

possível fazer o reconhecimento do gênero. 
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 Para Bazerman (2006) 

 
 [...] tendemos a identificar e definir os gêneros por essas características 
sinalizadoras especiais, e depois por todas as outras características textuais 
que virão a seguir, segundo nossas expectativas. Essa identificação de 
gêneros através de características é um conhecimento muito útil para 
interpretarmos e atribuirmos sentido a documentos, mas isso nos dá uma 
visão enganadora de gênero (BAZERMAN, 2006, p. 30-31).  
 

 Bazerman (2006, p. 31) afirma que “gêneros são o que nós acreditamos que 

eles sejam. Gêneros emergem nos processos sociais”. De acordo com esse 

pensamento Marcuschi (2010) intitulou os gêneros digitais como “Gêneros 

emergentes”, pois emergiram de acordo com a necessidade oferecida pelo mundo 

tecnológico. Por isso é imprescindível que a seleção de gêneros respeite o 

conhecimento prévio do aluno (de forma geral), mas que também oportunize novos 

conhecimentos. Para um trabalho contundente seria necessário que professor 

identificasse quais gêneros são mais adequados ao desenvolvimento do trabalho 

escolar, uma vez que o lugar que mais se trabalha a escrita é na escola dentro ou 

fora da sala de aula. Nesse sentido, Bazerman (2006) afirma ainda que: 

 
[...] não deveríamos ser displicentes na escolha dos gêneros escritos que os 
nossos alunos vão produzir. Não deveríamos manter essas escolhas 
invisíveis aos alunos, como se toda produção escrita exigisse as mesmas 
posições, comprometimentos e metas, como se todos os textos 
compartilhassem das mesmas formas e características; como se todo 
letramento fosse igual. (BAZERMAN, 2006, p.24)  
 

Os gêneros textuais que são trazidos para o ambiente escolar devem 

contribuir de forma sistemática para a interpretação e a diversidade da escrita.  

Assim afirma Bazerman (2006)  

 
[...] cabe a nós, professores, ativarmos o dinamismo da sala de aula de 
forma a manter vivos, nas ações significativas de comunicação escolar, os 
gêneros que solicitamos aos nossos alunos produzirem. Isso pode ser feito, 
tomando-se como base a experiência prévia dos alunos com os gêneros, 
em situações sociais que eles Cadernos FAPA - N. Especial VI Fórum FAPA 
– www.fapa.com.br/cadernosfapa 11 consideram significativas, ou 
explorando o desejo dos alunos de se envolverem em situações discursivas 
novas e particulares, ou ainda tornando vital para o interesse dos alunos o 
terreno discursivo que queremos convidá-los a explorar. (BAZERMAN, 
2006, p. 30).  
 

Para Bakhtin (1992) os gêneros primários são como uma comunicação verbal 

espontânea advinda das crianças, enquanto que os gêneros secundários aparecem 

em uma comunicação cultural mais complexa, na fase escolar. 
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 Enquanto que para Vygotsky (2005), os conceitos primários são chamados 

de espontâneos, já os conceitos secundários são científicos. Os conceitos 

espontâneos são adquiridos pelos próprios esforços mentais, assim afirmamos que 

a criança inicia o conceito espontâneo para mais tarde conhecer e entender os 

conceitos científicos. 

 Vygotsky (2005) ainda afirma:  

 
[...] os dois processos – o desenvolvimento dos conceitos espontâneos e 
dos conceitos não-espontâneos – se relacionam e se influenciam 
constantemente. Fazem parte de um único processo: o desenvolvimento da 
formação de conceitos. Que é afetado por diferentes condições externas e 
internas, mas que é essencialmente um processo unitário [...]. (VIGOTSKY, 
2005, p.107)  
 

 Para tanto, os gêneros primários de Bakhtin estão diretamente relacionados 

com o que Vygotsky denomina conceitos espontâneos, da mesma forma, que os 

gêneros secundários estão relacionados com os conceitos científicos.  

Segundo Schneuwly e Dolz (2004): 

 
Do ponto de vista do uso e da aprendizagem, o gênero pode, assim, ser 
considerado um mega instrumento que favorece um suporte para a 
atividade nas situações de comunicação, e uma referência para os 
aprendizes. (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p.75) 
 

Sabe-se que é muito difícil contemplar todos os gêneros textuais na sala de 

aula, mas é possível nomear-se alguns e trabalhar com eles de forma inovadora e 

proveitosa.  São inúmeros os textos a serem exploradas em aula: panfletos, receitas, 

manuais, receitas médicas, bula de remédio, documentos pessoais, anúncios de 

jornais, charges, quadrinhos, poesias, letra de música, bilhetes, ofícios, gravuras, 

entrevistas, crônicas, fábulas, embalagens, etc.  

Segundo Marcuschi (2005):  

 
O trabalho com gêneros textuais é uma extraordinária oportunidade de se 
lidar com a língua em seus mais diversos usos autênticos, no dia a dia. 
Pois, nada que fizemos linguisticamente está fora de ser feito em algum 
gênero. (MARCUSCHI,2005, p.35) 
 

São vários gêneros que o professor pode proporcionar aos seus alunos. É 

imprescindível que o professor selecione alguns deles e faça um diferencial em sala 

de aula, pois provavelmente outros gêneros surgirão a partir de alguns utilizados. 
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Conforme acrescenta Tfouni (2006):  

 
[...] a questão da autoria como critério para exame de letramento enquanto 
processo sócio-histórico implica também o compromisso de mostrar que o 
discurso oral do analfabeto pode estar perpassado por características do 
discurso escrito, ou seja: que a função-autor não é prerrogativa possível 
apenas para aqueles que aprendem a ler e a escrever, mas, antes, é uma 
função ligada a um tipo de discurso – isto é, o discurso letrado – que por ser 
social e historicamente constituído (como, aliás, todos os discursos o são), 
pode estar também acessível àqueles que não dominam o código escrito. 
(TFOUNI, 2006,P.45)  
 

A partir de textos e materiais publicitários, pode-se explorar a 

interdisciplinaridade, trabalhando escrita, leitura, operações matemáticas e artes. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN destacam:  

 
[...] são os textos que favorecem a reflexão crítica e imaginativa, o exercício 
de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, os mais vitais para 
a plena apresentação numa sociedade letrada. Cabe, portanto a escola 
viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que circulam 
socialmente, ensinar a produzi-los e interpretá-los. (BRASIL, 1997, p. 30) 
Todo texto pertence a um determinado gênero, com uma forma própria, que 
se pode aprender. Quando entram na escola, os textos que circulam 
socialmente cumprem um papel modalizador, servindo como fonte de 
referência, repertório textual, suporte da atividade intertextual. A diversidade 
textual que existe fora da escola pode e deve estar a serviço da expansão 
do conhecimento letrado do aluno. (BRASIL, 1997, p. 34)  
 

De acordo com a proposta trazida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, a 

visão de texto, em determinadas escolas, deveria ser desenvolvida com riquezas de 

conhecimentos, mas o que encontramos em algumas realidades são o 

empobrecimento e redução do trabalho de leitura e de escrita no processo de 

alfabetização e letramento quando diferentes gêneros textuais são tratados da 

mesma maneira.  A diversidade de textos trazida para a escola permite que o aluno 

se familiarize com as características discursivas dos diferentes gêneros e favorece 

também atividades de reconhecimento e compreensão da intertextualidade. Para 

Schnewly e Dolz (2004):  

 
A escola é tomada como autêntico lugar de comunicação, e as situações 
escolares, como ocasiões de produção / recepção de textos. Os alunos 
encontram-se, assim, em múltiplas situações em que a escrita se torna 
possível, em que ela é muito necessária. (SCHNEWLY; DOLZ, 2004, p.78)  
 

Realizar um trabalho sério com diferentes textos na escola proporciona aos 

alunos a aquisição da habilidade para escreverem textos mais ricos e desenvolve a 

competência discursiva no momento de produção e interpretação de textos.  
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3.2.2  Gêneros Digitais ou Gêneros Emergentes?     
 

Se o ensino sobre a diversidade de gêneros textuais fosse trabalhado com 

proficiência na sala de aula, o desenvolvimento intelectual dos alunos provavelmente 

seria instigado a cada dia, sendo assim, para melhorar a ascensão educacional 

deste país, por meio da leitura e da escrita, optou-se por apresentar uma proposta 

de transcendência dos estudos de textos; a apresentação e o desenvolvimento das 

práticas os gêneros digitais ou gêneros emergentes na escola. 

Para se apropriar dessa nomenclatura, que ainda é nova para muitos, 

retornaremos ao paralelo de gêneros desenvolvido no quadro II do 1º capítulo, 

dentre todos esses gêneros, segundo o próprio Marcuschi (2010), “entre os mais 

praticados estão os e-mails, os chats em todas as modalidades, listas de discussão 

e weblogs (diários)”. Apesar de o weblog – ou blog – e a lista de discussão ter 

muitas características em comum, elegemos o blog e o tumblr (uma ferramenta mais 

moderna e versátil) como objeto de análise, por se tratar de um gênero mais informal 

em relação aos outros, o que possibilita uma análise mais interessante para os fins 

deste trabalho que procura reconhecer a escrita dos adolescentes na sala de aula e 

nas mídias.  

 Vivencia-se, hoje, segundo Soares (2002, p. 1) uma introdução na sociedade, 

“de novas e incipientes modalidades de práticas sociais de leitura e de escrita, 

propiciadas pelas recentes tecnologias de comunicação eletrônica – o computador, a 

rede (a web), a Internet”. Esse momento é, portanto, bastante privilegiado para se 

buscar o entendimento da condição em que estão se instituindo as práticas de 

leitura e de escrita digitais, uma vez que esse novo tipo de letramento na cultura 

digital nos conduz a um estado diferente daquele que as conduzem às práticas de 

leitura e de escrita dos impressos antes da era da Internet.   

Com a ascensão das inovações tecnológicas e de seu impacto nas práticas 

de leitura e de escrita atuais, fica o questionamento: Como trabalhar com gêneros 

digitais nas escolas? Para se responder a essa questão, torna-se-á como base, 

primeiramente, algumas citações dos próprios PCNEM, que apontam, entre outras 

coisas, que:   
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[...] as novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o 
cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e 
convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar (PCNEM, 2000, 
p. 11). [...] Entender o impacto do das tecnologias da comunicação e da 
informação na sua vida, nos processos de produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida social (PCNEM, 2000, p. 12). [...] Aplicar as 
tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 
outros contextos relevantes para a sua vida (PCNEM, 2000, p. 13).  
 

Observa-se que os PCN/ PCNEM não fazem nenhuma referência específica 

ao uso dos gêneros digitais, pois os PCN já completaram dez anos e os PCNEM, 

oito anos, e, na época, os estudos sobre gêneros digitais, nem eram enfocados, pois 

Marcuschi começou a abordar esse tema por volta de 2004. Mas, o simples fato de 

demonstrarem preocupações com a importância do uso das novas tecnologias no 

ensino já seria mais do que suficiente para a inclusão do estudo dos gêneros digitais 

no contexto escolar.  

Mesmo assim, vale a pena reforçar que alguns dos gêneros emergentes no 

contexto da tecnologia digital, os gêneros digitais, apresentam características muito 

semelhantes a dos gêneros textuais ou existentes como visto no exposto anterior, 

nas suas várias formas de comunicação e na prática da linguagem escrita da 

sociedade. Contudo, mesmo reconhecendo que, até certo ponto, isso seja uma 

verdade, já que é “fato inconteste que a Internet e todos os gêneros a ela ligados 

são eventos textuais fundamentalmente baseados na escrita” (MARCUSCHI, 2004, 

p.15). 

De acordo com essa vertente, é impossível continuar-se fora dos avanços que 

a tecnologia oferece, uma vez que o setor educacional é um dos maiores veículos 

de comunicação e informação da sociedade. 

 Assim, Marcuschi (2010) aponta três aspectos relevantes à análise dos 

gêneros digitais: 

[...] seu grande desenvolvimento e o uso cada vez mais generalizado; - suas 
peculiaridades formais e funcionais, não obstante terem eles contrapartes em 
gêneros prévios; - a possibilidade que oferecem de se reverem conceitos 
tradicionais, permitindo repensar nossa relação com a oralidade e a escrita. 
(MARCUSCHI, 2010, p.4)  
 

Para se estabelecer como um meio de comunicação eficaz, como de fato o é, 

o mundo virtual acrescentou os gêneros discursivos presentes em outros tipos de 

mídia, tais como aqueles encontrados em jornal, revista, televisão e rádio. Contudo, 

já é possível observar que a Internet, por outro lado, vem imprimindo um novo modo 

de disseminar a informação, uma vez que sua tecnologia é capaz de reunir recursos 
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variados que lhe permitem operar, ao mesmo tempo, com o texto escrito, som, fotos 

e vídeos etc.  

Tendo em vista tais aspectos, é possível afirmar que os gêneros emergentes 

dessa nova tecnologia digital se portam de maneira diferente, primeiramente porque 

o surgimento dos gêneros digitais pode ser considerado como o resultado de novas 

necessidades de interação verbal nesses contextos digitais. 

 
3.2.3  Gêneros Discursivos na visão Bakhtiniana 
 

  Todo ato de linguagem (discursivo) é um ato essencialmente dialógico, uma 

vez que instaura a natureza interdiscursiva da linguagem. Nesse sentido, o 

dialogismo é entendido como um elemento representativo das relações discursivas 

que se estabelecem entre o eu e o outro nos processos discursivos instaurados 

historicamente pelos sujeitos.  

Para Bakhtin (1992), os enunciados entendidos como comunicação 

discursiva, se organizam em uma grande cadeia complexa, formando um 

intercâmbio linguístico.  O interlocutor é dotado de uma responsabilidade ativa que 

garante a materialização da compreensão; aquele que fala ou escreve (locutor/ 

produtor) interage com quem escuta ou lê (interlocutor/ receptor), estabelecendo, 

assim, uma parceria no ato pleno de comunicação. Isso é percebido quando se 

discuti “Elementos Essenciais da Comunicação”. Nesse sentido, todo enunciado 

pode ser considerado como uma resposta a outros enunciados, fazendo o locutor 

transformar-se interlocutor, assim como o interlocutor transformar-se locutor e 

conseguirem transmitir a mensagem com proficiência, dando surgimento ao caráter 

dialógico. 

 A esse respeito, Bakhtin(1992) ainda afirma que:  

[...] a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 
escritos) [...]. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades 
de cada uma dessas esferas [esferas da atividade humana], não só por seu 
conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada 
nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, 
mas também, e, sobretudo, por sua construção composicional. Estes três 
elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-
se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 
especificidade de uma esfera de comunicação. (BAKHTIN,1992, p. 279) 
 

É possível entender que quando um enunciado se transforma em gênero, 

conforme Bakhtin (1992), ele pode ser considerado um gênero do discurso.   
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 Para Bakhtin (1992) o conceito de gêneros do discurso se desenvolve a partir 

do próprio discurso, com base em elementos que são sempre construídos por meio 

de outros pré-existentes, ou seja, de uma relação histórica de interação entre os 

usuários da língua dentro de instituições e atividades sociais. Nesse sentido, é 

possível afirmar que o gênero não existe por si só; ele se estabelece como um 

fenômeno histórico e social e, sendo assim, é um componente interno de um 

conjunto, não podendo, portanto, ser percebido de forma individual ou isolado.  

Ainda nessa citação, Bakhtin pondera que os gêneros discursivos são 

constituídos por estilo, forma composicional e tema.  Quanto ao estilo, Bakhtin 

afirma ser uma posição enunciativa do locutor que compõe uma organização interna 

própria de autonomia e que caracteriza suas especificidades; a forma composicional, 

por sua vez, lida com a construção das relações entre os elementos do enunciado 

em si, de modo que seja interpretável por sua estrutura (relações entre as partes e o 

todo), isto é, a forma da estrutura do enunciado, determinada pela estabilidade do 

gênero; o tema, além de expressar o conteúdo, é composto também pelo acento 

valorativo dado ao enunciado, estabelecendo um diálogo com os interlocutores e 

com outros enunciados/ temas, por meio das características socioculturais e dos 

valores que são (re) criados na enunciação.   

 Bakhtin (1992) em consonância com Dolz & Schneuwly (2004) apresenta 

concepções interessantes para o uso desse gênero em sala de aula, assim como, 

para a elaboração de materiais didáticos. Vale a pena lembrar que a atividade 

humana é concebida como sendo constituída por sujeito(s), que age(m) sobre 

objetos ou situações, utilizando-se de objetos específicos e sócios historicamente 

elaborados, prontos para articular a escrita ou a fala. Os autores ainda apontam a 

importância dos gêneros discursivos como verdadeiras ferramentas semióticas 

complexas que estudam a ação de linguagem, permitindo a produção e a 

compreensão de textos. Essa ferramenta confirma o poder do discurso que cada ser 

humano tem, seja no discurso político, comercial, jornalístico ou religioso, o 

importante é trabalhar com a fala convincente. 

A partir do exposto, no percorrer de todo capítulo, é possível afirmar que não 

existe aprendizado sem o poder e desenvolvimento da “escrita”, tudo parte da 

escrita, pela escrita e por meio da escrita, claro que alguns fatores são 

imprescindíveis a este desenvolvimento. 
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Diante disso, estima-se que o estudo na sala de aula, em muito pouco tempo, 

será norteado pelos gêneros da escrita, pois são fatores predominantes no 

crescimento intelectual de todo indivíduo.  Novos horizontes descortinam-se frente 

às novas tecnologias e novas formas do pensamento humano. 

 

3.3  O poder da leitura na sala de aula  

Seguindo o viés da presente pesquisa, procurar-se-á demonstrar que 

escrever não é um ato solitário, é uma construção conjunta que depende 

exclusivamente da leitura, pois é por meio dela que se pode alcançar uma escrita 

proficiente. E a escola é a grande divulgadora dessa parceria (leitura e escrita). Essa 

afirmação fica mais fluente na perspectiva de Zilberman (2011),  

 
(...) logo, a história da leitura consiste na história das possibilidades de ler. A 
atividade da escola, somada à difusão da escrita enquanto forma 
socialmente aceita de circulação de bens e à expansão dos meios de 
impressão, faculta a existência de uma sociedade leitora. Mas, para que 
isso ocorra, é preciso: que a escola seja atuante, isto é, que se valorize a 
educação enquanto fator de ingresso à sociedade e ascensão; que a escrita 
seja, ela mesma, considerada um bem, propriedade que atesta a existência 
de outras propriedades (talvez não seja um acaso que se assegure a 
propriedade por intermédio de uma escritura, que o dinheiro circule como 
papel e se traduza em investimentos - letras); que se julgue a impressão de 
textos escritos um negócio lucrativo.(ZILBERMAN, 2011, p.41) 
 

Mas, ainda, é comum uma concepção de leitura como um simples prazer em 

conhecer mais as palavras, enquanto que na verdade, ler vai muito mais além, pois 

o ato de ler envolve o corpo, a alma e a capacidade de entender e interpretar os 

textos que se leem. Assim afirma Freire (2011), “A leitura do mundo precede à leitura 

da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 

leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente” (p. 11), logo se 

entende que o sujeito já tem contato com a leitura do mundo desde que nasce, com 

o seu crescimento, entendimento e experiência de vida, pois vale a pena lembrar 

que cada ser tem uma forma única de interpretar e entender tudo que está a sua 

volta. Ler é muito mais importante que decodificar alguns códigos e dizer que é 

leitura. Freire (2011) ainda afirma que: 

 
Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a 
posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir 
a uva e quem lucra com esse trabalho.      (FREIRE, 2011, p.30). 
 

Por muitos e muitos anos vivenciou-se esse tipo de leitura imposta aos 

nossos alunos, todavia as crianças que tiveram essa forma de aprendizagem 
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relatada pelo autor acima, são os mesmos adultos de hoje que, em alguns 

momentos, não apresentam a leitura com prazer para os seus filhos e até mesmo 

alunos. Assim afirma Zilberman (2011): 

 
Entende que a primeira medida a ser tomada pelo professor é aproximar os 
alunos dos livros, utilizando seus métodos para os alunos como livros de 
histórias de contos, lendas, aventuras de personagens, para alcançar o 
interesse das crianças pela leitura ainda pequenos, para quando maiores 
não encontrem dificuldade nenhuma e sim forma de gostar de textos, pois 
com a prática da leitura só se faz praticando, dessa maneira o leitor vai se 
aprofundando mais ao hábito de ler, pois com os livros ao alcance dos 
alunos em sala de aula facilitará cada vez mais seus conhecimentos. 
(ZILBERMAN, 2011, p.45) 
 

Quem discutiu a questão da prática da leitura, assim como fez Zilberman 

(2011), também foi Freire (2011): 

 
Se é praticando que se aprende a nadar. Se é praticando que se aprende a 
trabalhar. É praticando também que se aprende a ler e a escrever. Vamos 
praticar para entender. E aprender para praticar melhor. (FREIRE, 2011 
p.47) 

 

Leitura é um processo de exercício. Além disso, sabe-se, também, das 

diversas realidades do nosso país. Parece incoerente a ênfase dada a “leitura” em 

um país em que há pessoas reféns da pobreza e da fome, porém talvez seja por 

meio da leitura, da escrita e de uma interpretação de mundo que se possa alterar 

aspectos difíceis da realidade nacional. 

Percebe-se, que a escola tem o seu papel fundamental de propiciar o 

incentivo à leitura em sala de aula. Na verdade, o desenvolvimento se inicia desde o 

nascimento da criança, mas boa parte do seu crescimento intelectual e perceptivo 

dar-se-á na escola.  

Para Lajolo (2012): 

 
O ato de ler foi de tal forma se afastando da prática individual que a tarefa 
que hoje se solicita de profissionais da leitura, como professores, 
bibliotecários e animadores culturais, é exorcizarem o risco da alienação, 
muito embora eles possam acabar constituindo elo a mais na sala de aula e 
agora servir de pretexto para serem, simplesmente, instrumentos de 
avaliação. (LAJOLO, 2012, p.105) 
 

É bem provável que algumas instituições de educação no Brasil realmente 

vejam a leitura como um meio de libertar os jovens da alienação imposta pela 

própria mídia, pois desde o surgimento acelerado dos meios de comunicação e das 

novas tecnologias é que o estímulo à leitura vem sendo deixado de lado e as 

atividades de leitura na sala de aula são usadas como fuga dos demais meios de 
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comunicação. Mas vale a pena ressaltar que não se pode deixar que esse 

comodismo tome conta da educação no país. Em contrapartida, existem algumas 

escolas modelos, exemplos de eficiência com a leitura e as demais habilidades, mas 

será mesmo que uma ou outra espalhadas pelo país irão resolver o problema da 

nossa educação hoje?  

Para Zilbermann (2011) os projetos de leitura em sala de aula constituem 

peças fundamentais para tirar todas as escolas da “zona de conforto” e colocá-las 

em um nível de leitura e escrita, no mínimo, razoável. Segundo afirma Zilbermann 

(2011) 

 (...) consequentemente a proposta de que a leitura seja re-introduzida na 
sala de aula significa o resgate de sua função primordial, buscando, 
sobretudo a recuperação do contato do aluno com a obra de ficção. Pois é 
deste intercâmbio, respeitando-se o convívio individualizado que se 
estabelece entre o texto e o leitor, que emerge a possibilidade de um 
conhecimento do real, ampliando os limites – até físicos, já que a escola se 
constrói como um espaço à parte – a que o ensino se submete. 
(ZILBERMANN, 2011, p.21) 
 

Para tanto, com a intenção de mensurar os diferentes níveis de proficiência 

da leitura no país, foram criadas medidas e critérios padronizados, que, ao mesmo 

tempo, influenciam e refletem o modo como a sociedade interpreta a avalia o 

processo de apropriação da leitura e da escrita. De acordo com as políticas públicas 

educacionais adotadas, foram instituídos programas nacionais de educação, como o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação básica (SAEB), que tem por objetivo 

acompanhar a evolução da qualidade da educação ao longo dos anos. Paralelo a 

esse programa, também foi criado a Prova Brasil. Observe-se o quadro abaixo para 

entender-se melhor as semelhanças e diferenças entre eles, uma vez que ambos 

possuem o mesmo objetivo avaliar a competência em Língua Portuguesa com foco 

na “leitura”, assim como nas habilidades em Matemática com o foco em resolução 

de problemas, levando em consideração que para esse aluno saber resolver 

problemas, o mesmo necessita de leitura e interpretação de textos/enunciados dos 

mesmos. 
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PROVA BRASIL SAEB 

A prova foi criada em 2005 A primeira aplicação foi em 1990 

Avalia as habilidades em Língua Portuguesa 

(foco em leitura) e Matemática (foco em 

resolução de problemas) 

Os alunos fazem prova de Língua 

Portuguesa (foco em leitura) e 

Matemática (foco em resolução de 

problemas) 

Avalia estudantes de Ensino Fundamental (5ª e 

9º anos) 

Avalia estudantes de Ensino 

Fundamental (5º e 9º anos), assim 

como do Ensino Médio (3º ano) 

Apenas escolas públicas urbanas e rurais. Avalia alunos da rede publica e da 

rede privada, tanto urbano quanto 

rural 

A avaliação é obrigatória. Toda escola acima de 

20 alunos por série fazem a prova. 

A avaliação é amostral. Apenas parte 

dos estudantes brasileiros faz a 

prova. 

O resultado é fornecido para cada região, 

estado, município e escola da Federação. 

O resultado é apenas para as regiões 

e unidades da Federação. 

Parte das escolas que participam, ajudam na 

construção dos resultados do SAEB. 

Todos os alunos do SAEB e da Prova 

Brasil farão uma única avaliação. 

Quadro V – Prova Brasil – SAEB 
Fonte: INEP  

 
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), as informações obtidas pelos levantamentos do SAEB são 

utilizadas principalmente pelo Ministério da Educação juntamente com as 

Secretarias Estaduais e Municipais. Sendo assim, levando em consideração os 

dados fornecidos pelo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), é 

possível afirmar que a proficiência da leitura ainda não é o suficiente, pois os 

mecanismos usados na sala de aula para leitura ainda não são bastante adequados 

para o alcance de um índice elevado. 

Na verdade, a diferença entre uma prova e outra são poucas e pequenas, 

porém relevantes. É como se a Prova Brasil viesse para dar mais credibilidade ao 

que o Brasil já fazia há mais de duas décadas – SAEB- o que é possível perceber é 

que na prova do SAEB o público era constituído de alunos, escolas públicas como 

municipais, estaduais e federais, assim como as privadas. Mas tudo indica que a 

Prova Brasil tem um interesse maior em saber a real situação da rede pública, tendo 
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como analisar alunos, apenas do Ensino Fundamental de 5º e 9º anos, enquanto 

que o SAEB faz uma pequena amostra, mas com os alunos dos três níveis. Vale a 

pena ressaltar que o principal objetivo das duas provas é trabalhar a proficiência da 

leitura em sala de aula, fator primordial para uma boa escrita. 

Mediante alguns dados fornecidos pelo IDEB foi possível traçar um paralelo 

entre os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, com análises das duas últimas 

“Prova Brasil/ SAEB”, entre as escolas públicas e privadas, assim como nas turmas 

de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. Examine-se o 

quadro abaixo: 

ESTADO 

 

Rede Série Ano IDEB 

Rio de Janeiro 

 

Pública 5º 2011 4.8 

Espírito Santo 

 

Pública 5º 2011 5.0 

Rio de Janeiro 

 

Particular 5º 2011 6.3 

          Espírito Santo 

 

Particular 5º 2011 7.1 

Rio de Janeiro Pública 9º 2011 3.7 

Espírito Santo Pública 9º 2011 3.9 

Rio de Janeiro Particular 9º 2011 5.7 

Espírito Santo Particular 9º 2011 6.2 

Rio de Janeiro Pública/est. 3º 2011 3.2 

Espírito Santo Pública/est. 3º 2011 3.3 

Rio de Janeiro Particular 3º 2011 5.5 

Espírito Santo Particular 3º 

 

2011 5.7 

 

Quadro VI – Percentual do IDEB: Rio de Janeiro e Espírito Santo 
Fonte: IDEB. Governo Federal, 2012. 

 

Sendo assim, pode-se perceber que em todas as séries que participam da  

Prova Brasil ou do SAEB e compõem os resultados finais do IDEB, o estado do 

Espírito Santo se encontra um pouco melhor em relação ao estado do Rio de 

Janeiro. Se a leitura é um fator relevante para a sociedade brasileira, sinal de que as 

crianças e adolescentes estão lendo mais em um estado em relação a outro dentro 
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do mesmo país. Isso faz com que se tenha uma consciência de que algo a mais é 

preciso ser feito, pois falar de leitura no Brasil, ainda é questão muito ampla 

mediante inúmeras diferenças sócio-econômicas encontradas em um mesmo país. 

Salienta-se ainda que em um Brasil de vários “brasis” o trabalho com a leitura, 

assim como com a escrita, necessita de mais dedicação, empenho e esforço de 

quem direta ou indiretamente, influencia os demais, como família, escola e 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

4  A escrita e a leitura vistas por outros ângulos 

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o 
esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas 
andei lendo livros, e descobri que aquelas cores 
todas não existem na pena do pavão. Não há 
pigmentos. O que há são minúsculas bolhas 
d'água em que a luz se fragmenta, como em um 
prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.                                                                    
(BRAGA) 
 
 

No presente capítulo, serão apresentadas breves análises sobre a 

importância da escrita e da leitura mediante as novas tecnologias dentro e fora da 

sala de aula. Pretende-se apontar, também, possíveis indagações sobre os novos 

sujeitos, os novos paradigmas e as novas tecnologias na educação, face à 

construção, percebe-se de que os alunos possuem muita dificuldade com quaisquer 

gêneros da escrita e muito menos têm algum interesse pelo ato de ler. 

Abordar-se-á, em seguida, as vantagens e desvantagens experimentadas 

pelo sujeito ao apreciar o ato de ler e de escrever, assim como, sua importância para 

a sociedade em constante evolução. Todo capítulo será pautado em alguns teóricos 

da leitura, da escrita e das TICs como: Freire, (2011), Lajolo (2012), Zilberman 

(2011), Demo (2009) Prensky (2001), Levy (1999), Libâneo (2011), dentre outros. 

 

4.1  Professor: um ser mediador entre a Escrita e as TICs 

Mediante tantas indagações sobre a transformação e evolução do mundo 

tecnológico é importante atentar para as escritas produzidas em sala de aula e nos 

blogs ou comunidades nas redes sociais que realmente se tornem projetos de 

aprendizagem, ou seja, mais um canal de interação no qual seja possível, junto aos 

alunos, questionar ideias, partilhar informações e, ainda, de alguma forma, 

ultrapassar os limites da sala de aula, gerando assim, mais uma situação um 

movimento de comunicação. 

Segundo Levy (1999), o ensino não pode mais apenas propagar 

conhecimentos, ele precisa desafiar o estudante para pensar, criticar e refletir, assim 

o professor torna-se um mediador da inteligência coletiva dos alunos. Dessa forma, 

a internet e o computador são fundamentais nas práticas pedagógicas e 

tecnológicas nas aulas de Língua Portuguesa, assim como nas demais. 

Por isso não é interessante que se continue a ensinar e a disseminar o 

conhecimento em moldes apenas tradicionais, pois estamos vivendo novos tempos, 
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inseridos nas novas tecnologias e, automaticamente, lidando com novos sujeitos. O 

sujeito está na sala de aula lembrando a todo o momento de um mundo diferente do 

lado de fora, o qual faz parte do seu cotidiano. Como foi dito no capítulo I, os nativos 

digitais (expressão criada por PRENSKY), estão muito bem informados sobre todas 

as ferramentas que a internet pode lhes oferecer. 

Segundo Prensky ( 2001). 

 
Os professores Imigrantes Digitais afirmam que os aprendizes são os 
mesmos que eles sempre foram, e que os mesmos métodos que 
funcionaram com os professores quando eles eram estudantes funcionarão 
com os seus alunos agora. Mas esta afirmação não é mais válida. Os 
alunos de hoje são diferentes. [...] “Toda vez que vou à escola tenho que 
diminuir minha energia”, reclama um estudante de ensino médio. É que os 
Nativos Digitais não podem prestar atenção ou eles não escolhem? 
Frequentemente do ponto de vista dos Nativos seus instrutores Imigrantes 
Digitais fazem com que não valha a pena prestar atenção à sua forma de 
educar se comparar a tudo que eles vivenciam- e então eles os culpam de 
não prestarem atenção! (PRENSKI, 2001,p.3) 

 

Dessa maneira, se continuarmos a manter uma metodologia e uma didática 

em sala de aula totalmente tradicional, como teremos novos sujeitos, portanto novos 

leitores? 

São inúmeras as formas pelas quais os professores podem desencadear 

leituras diversificadas em sala de aula e desenvolver habilidades e atividades 

usando as mídias, pois logo que surgiu o acesso à internet, os imigrantes digitais 

apresentavam mais dificuldades em fazer um trabalho inovador, tanto no âmbito da 

leitura, como da escrita e dos cálculos. Para minimizar essas dificuldades, reformas 

no setor educacional foram efetuadas a fim de habilitar os professores “imigrantes 

digitais” por excelência, a lidar com as novas tecnologias. Da mesma forma, foi 

introduzida a disciplina de Laboratório Docente em Educação e Mídia, embora a 

nomenclatura não seja idêntica em todos os Estados brasileiros. Sendo assim, os 

futuros docentes recebem informações e conteúdos que os tornem aptos a lidar com 

as novas tecnologias em sala de aula. Portanto, a resistência, ou mesmo a falta de 

habilidade no uso das novas ferramentas é, hoje, injustificável. 
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 Afirma Libâneo (2011): 

 
O ensino exclusivamente verbalista, a mera transmissão de informações, a 
aprendizagem entendida somente como acumulação de conhecimentos, 
não subsistem mais. Isso não quer dizer abandono de conhecimentos 
sistematizados da disciplina nem da exposição de um assunto. O que se 
afirma é que o professor medeia a relação ativa do aluno com a matéria, 
inclusive com os conteúdos próprios de sua disciplina, mas considerando os 
conhecimentos, a experiência e os significados que os alunos trazem à sala 
de aula, seus procedimentos de pensar, seu modo de trabalhar.(LIBANEO, 
2011, p.30) 

   

 Mas, para contrapor a ideia acima frente aos novos paradigmas, novos 

sujeitos e novas tecnologias, Demo (2009) afirma que: 

 
Novas tecnologias costumam incitar euforias, seja pela sugestão de 
reinventar a história e a roda, seja pela antevisão de futuros obscuros [...] 
Como depois da euforia costuma vir a desilusão, parece-nos que ambas 
são impróprias: a euforia é imprópria porque novas tecnologias não 
reinventam a roda, nem acabam com o passado; a desilusão é imprópria, 
porque é bem possível imaginar horizontes adequados de aprendizagem 
virtual, sem panaceia e determinismo tecnológico. (DEMO, 2009, p.12/13) 
 

Por fim, não é fácil mudar uma pedagogia tão rápido assim, mesmo porque 

muitos dos imigrantes digitais se sentem estrangeiros em sua própria casa. Como se 

trata de novos escritores e, consequentemente, de novos leitores, as atividades 

atribuídas a estes novos grupos deveriam instigá-los ao uso do ciberespaço, sendo 

redes sociais ou ferramentas assíncronas. Assim afirma Souza e Gomes (2009): 

 
Um novo estilo de pedagogia que incorpore as novas tecnologias e 
favoreça, ao mesmo tempo, os aprendizados individualizados e o 
aprendizado coletivo, em rede [...] As novas tecnologias da informação e da 
comunicação (NTIC´S) e o ciberespaço apenas as viabilizam e 
potencializam se utilizadas adequadamente em um contexto pedagógico. 
(SOUZA ; GOMES, 2009,p.37) 
 

Logo, chega-se ao ponto que nunca se leu e escreveu tanto como agora na web, 

mas lembrando que, escreve-se e lê-se com qualidades menores, pois antes, ao 

falar em leitura e escrita tínhamos uma minoria que assim as exercia, porém, 

provavelmente, com mais qualidade. Hoje, quando falamos que a sociedade lê mais, 

precisa-se ressaltar que, de um modo geral, uma maior número de pessoas estão 

lendo muito mais, escrevendo muito mais, inclusive estudando muito mais, porém o 

que queremos averiguar é como essa leitura, esse estudo e essa escrita estão 

sendo trabalhadas no dia a dia. Esta pesquisa pretende buscar algumas respostas a 

essas indagações.  
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Tudo indica que a qualidade da leitura, da escrita e do estudo caiu 

significativamente, mas não podemos permitir que isso desmotive o papel do 

professor mediante as novas tendências. Dessa maneira, se conseguirmos 

entusiasmar os nossos alunos e apresentar-lhes a real importância das novas 

tecnologias, é possível que se criem sujeitos reflexivos e mentores do conhecimento.  

Para Machado (2010), trabalhar com a leitura e a escrita no ciberespaço 

requer esforço e dedicação. O autor ainda afirma que: 

A despeito da distribuição de computadores na escola e de crescimento das 
infovias, o salto de democratização dos usos das TIC como ferramentas, 
como recurso didático, em AVA, ainda está longe de ocorrer. Comunidades 
virtuais de aprendizagem, aprendizagem colaborativa, Orkut como 
ferramenta pedagógica, blogs, e-mail, listas de discussão, simulações, 
jogos, pesquisas, etc., são algumas das possibilidades de se trabalhar em 
rede, mas que requer do professor competência técnica, reflexão crítica e, 
sobretudo, capacidade de estabelecer níveis de interação mediatizados 
pelas TIC que proporcionem a presencialidade a distância. (MACHADO, 
2010, p.13) 

 

Diante do exposto acima, seja qual for a ferramenta que o professor, 

imigrante digital, venha utilizar para com esses novos sujeitos, nativos digitais, ele 

estará, inegavelmente, se aproximando do aluno e, ao mesmo tempo, discutindo 

novos paradigmas da escrita.  

Sabe-se que não se pode evitar que nossos alunos escrevam nos meios 

midiáticos, tome-se como uma relevância os blogs- objeto de estudo da presente 

pesquisa, mas podemos instruí-los e ensinar-lhes o momento certo da utilização de 

cada formatação da escrita.  

Assim como, existem as variações linguísticas, por exemplo, uma linguagem 

formal e outra linguagem informal têm-se também as linguagens diferenciadas na 

sala de aula e nos blogs, mas em nenhum caso, essas possibilidades de escrita 

permitem o “erro” ou “desvio” do uso ortográfico correto das palavras. O aluno pode 

até ter uma liberdade linguística enquanto escreve nas TIC’s, mas se for ensinado 

com consciência a importância da leitura e da escrita, como foi explorado no capítulo 

anterior, este aluno, mesmo sendo um nativo digital, terá discernimento da 

modalidade linguística adequada a diferentes gêneros textuais.  
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4.2  Vantagens e desvantagens da escrita na internet 

 

Utilizar a escrita abreviada ou reduzida nas ferramentas midiáticas, em 

especial, em textos elaborados pelos nativos digitais nos blogs, não é de tudo 

equivocado, a partir do momento que tenhamos consciência e discernimento do tipo 

de linguagem que é postada, para tanto, precisamos de evidenciar como essa 

escrita é disseminada. 

As vantagens de uma escrita próxima à oralidade, com pequenas abreviações 

e redundâncias são utilizadas quando o nativo digital tem todo conhecimento, 

escreve às pessoas mantendo o mesmo código e essa outra pessoa, sendo 

conhecedora das abreviações, entende a mensagem, temos uma escrita coerente, 

pois naquele espaço a ideia se constrói, a mensagem é transmitida e não existem 

falhas entre o emissor e receptor. Assim se constrói uma comunicação mais rápida e 

eficaz, capaz de minimizar tempo e espaço. 

Verifica-se que as abreviaturas não deveriam ser consideradas equívocos, 

uma vez que antigamente se utilizavam “telegramas”, comunicação feita por 

palavras abreviadas, justamente pela economia do tempo e do dinheiro, pois a 

cobrança era feita por  letra datilografada, esse documento foi citado no capítulo I. 

Segundo Bourdieu (1992) a comunicação pedagógica, assim como qualquer 

comunicação cultural, exige, para a sua plena compreensão e aproveitamento, que 

os receptores dominem o código utilizado na produção dessa comunicação. Se 

assim o aluno fizer, a comunicação estará sendo transmitida com proficiência.  

Bourdieu (1998) ainda observa que o olhar dos professores diante dos alunos, 

vai muito além de uma simples verificação de aprendizagem, incluindo um 

verdadeiro julgamento cultural e até mesmo moral do histórico de vida desses 

alunos. 

Cobra-se que os alunos tenham um estilo elegante de falar, de escrever e 
até mesmo de se comportar; que sejam intelectualmente curiosos, 
interessados e disciplinados; que saibam cumprir adequadamente as regras 
da “boa educação”. Essas exigências só podem ser plenamente atendidas 
por quem foi previamente (na família) socializado nesses mesmos valores. 
(BOURDIEU,1998, p. 53) 

 

Nessa perspectiva, Bourdieu compreende a necessidade de que se busque 

a compreensão de casos particulares (famílias, indivíduos, escolas e professores). 

Pois apenas com essa união poderemos romper alguns “ranços” e mostrar aos 

nossos alunos os momentos certos de se utilizar uma escrita e outra.  
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Por outro lado, quando o aluno faz uso das abreviações e de uma ortografia 

particular nos blogs, mas, ao mesmo tempo, cobramos deles a escrita perfeita e uma 

leitura eloquente,  tudo indica que nem a própria sociedade (família) cobra isso dos 

seus. Para Bourdieu, isso só vai ocorrer quando essa manifestação for feita em 

parceria. Pois sabemos que, por mais que o aluno escreva com as abreviaturas, ou 

com uma ortografia particular nos blogs, chegará o momento em que determinadas 

situações de comunicação lhe exigirão o domínio da escrita proficiente.  

Para confrontar a ideia anterior, Freitas (2009) afirma que dentro daquele 

sistema, uma troca de letras como “SS” por “Ç” de palavras como: passa = paça ou 

ainda, as abreviaturas de algumas palavras como: não = naum ou gente = GNT não 

significa erro ortográfico, por se tratar de práticas de pessoas inseridas na sociedade 

brasileira e tecnológica. No entanto, é muito importante que este nativo digital 

escreva a palavra com as letras certas para evitar maiores falhas quando for 

escrever fora daquele espaço. 

Vale ressaltar que os resultados do IDEB trabalhado em capítulo anterior, o 

índice de leitura e escrita no Brasil não está em alta, sinal de que a escola precisa 

trabalhar a escrita e a leitura em quaisquer ambientes, ensinando em que ocasiões 

de deve optar por uma ou outra modalidade de uso da escrita. Para tanto, uma 

conscientização tem que ser disseminada o mais rápido possível para a sociedade 

brasileira. 

Nessa perspectiva, iremos analisar o quadro desenvolvido por Freitas 

(2009), que mostra justamente as abreviações que não demonstram “perigo” ao 

entendimento da língua. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO VII – Palavras e Abreviações 
Fonte: (FREITAS, 2009) 

PALAVRAS ABREVIAÇÔES 

Beleza blz 

Se c 

Que q 

Quando qd ou qdo 

Também tb, tbm ou tbém 

Tudo td 

Você vc 
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Com exceção da palavra “SE” que trocou pela abreviação “C”, nos demais 

casos, as abreviações são feitas por iniciais ou algumas letras retiradas da própria 

palavra, fácil memorização para os jovens que as utilizam todos os dias. A respeito 

da palavra “SE”, essa abreviação tem uma grande chance de fazer confusão à 

mente dos nativos digitais, pois foge totalmente ao que se destina a palavra. A 

respeito da memória, Havelock (1996) afirma que: 

Prática da memória nos exercícios para aprender (a exemplo dos 
pitagóricos), prática da memória no exercício da palavra em público, na 
oratória; prática da memória como retórica como palavra sedutora, 
persuasiva, convincente. Importância e necessidade de exercitar a 
memória: além da reminiscência, o esforço da recordação. Memória não 
tanto, ou não só, como deusa. Dessacralização da memória. Memória não 
apenas como tradição. Memória como techné, Mnemotécnica. Arte da 

memória.( HAVELOCK 1996, p. 216) 

Para tanto, é preciso ver locais, ver imagens, ver palavras e a memória 

funciona plenamente. Assim como é para a poesia, para a pintura, e também para a 

arte da memória, é dada importância excepcional à visualização intensa. O autor 

ainda afirma que:  

A psyche que lentamente se afirma como independente da atua-ção poética 
e da tradição poetizada precisava ser uma psique reflexiva, ponderada, 
crítica, ou não poderia ser nada. Juntamente com a descoberta da alma, a 
Grécia, à época de Platão e imediatamente antes dele, precisava descobrir 
algo mais – a atividade do puro pensamento. Os eruditos já chamaram 
atenção, nesse período, para transformações que estavam ocorrendo no 
significado de palavras denotadoras de vários tipos de atividade mental. 
(HAVELOCK 1996, p. 216) 

Portanto, se escrevemos errado a nossa memória tende a gravar a grafia 

equivocada. Muito embora, Freitas (2009)  aprova o uso de uma ortografia particular. 

Quadro elaborado pela própria autora: 
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  EXEMPLOS DE UMA ORTOGRAFIA PARTICULAR 

achar axar 

assim axim 

É eh 

então entaum 

coloquei koloqei 

como komo 

amigo miguxo 

não naum 

nunca nunk 

chegar xegar 

qual Ql 

quis Qz 

você voxê ou vc 

vocês v'6s ou vcs 

Só soh 

    Quadro VIII – Exemplos de Ortografia Particular 
Fonte: (FREITAS, 2009, p.26) 

 
De acordo com essa vertente e levando em consideração que o Brasil, ainda 

não é um país onde os jovens falam e escrevem com tanta proficiência, é que se 

deve ficar atento ao que os nossos jovens escrevem, mas sabendo que a língua é 

viva, e como tal em constante processo de mudança. Apenas as línguas que 

deixaram de ser faladas, como o latim são imutáveis. Todas as demais sofrem 

alterações e assim, a linguagem utilizada na internet é uma modificação e uma 

aproximação da oralidade. Cabe à escola, apresentar as vantagens e desvantagens 

dessa escrita particular e quais as suas consequências no mundo “real”. 

 

4.3  A Escola frente à evolução da escrita 

 
Para ressaltar que a educação tem o seu determinado poder na sociedade e  

que toda ação educativa exerce o seu poder, enfocamos Foucault (2000): 

 
Sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao 
qual todo indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a 
qualquer tipo de discurso, segue, em sua distribuição, na que permite e na 
que impede as linhas que estão marcadas pela distância, pela oposição e 
lutas sociais. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter 
ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e poderes que 
eles trazem consigo. (FOUCAULT, 2000, p. 43-44). 
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Além de evidenciarmos o poder que a educação tem diante da sociedade e o 

próprio ser, e sua evolução tanto linguística, como pessoal e profissional, também 

vale ressaltar, que com as novas tecnologias surgiram os novos desafios em nossa 

forma de pensar, de conhecer e de aprender: Está se criando um novo paradigma 

educacional, tendo em vista a formação de novos tipos de leitores e escritores.  

 Castells (2008) ainda afirma que: 

 
As redes são e serão os componentes fundamentais das organizações. E 
são capazes de formar-se e expandir-se por todas as avenidas e becos da 
economia global, porque contam com o poder da informação propiciado 
pelo novo paradigma tecnológico. (CASTELLS, 2008, p.13) 

 
 

Mediante relação de poder e dos novos paradigmas tecnológicos e 

educacionais supracitados acima, Moraes ainda subdivide as linhas de raciocínio 

dos paradigmas educacionais. Assim Moraes (2006) afirma que: 

 
A emergência de um novo paradigma educacional sustentado em ideias, até 
então consideradas operadoras de campos divergentes, para o 
estabelecimento de um diálogo entre o construtivista pela perspectiva de 
construção e reconstrução do conhecimento; interacionista, por permitir o 
intercâmbio entre, objeto, meio ambiente; sociocultural, pois tanto o ser 
como o conhecimento são construídos na relação e transcendental, por ir 
além, em contato com a totalidade indivisível. (MORAES, 2006, p.13) 

 

Logo, entende-se que com esses novos leitores, novos sujeitos e os novos 

paradigmas tecnológicos e educacionais, a sociedade entenda que o único meio de 

sobreviver ao labirinto das informações oferecido pelos ciberespaços é formando 

cidadãos críticos e pensantes por meio da leitura e da escrita, seja ela em sala de 

aula ou nas mídias. Segundo Bauman (2008), vivencia-se atualmente uma 

modernidade líquida, em que o autor possui dois conceitos da ordem da física 

reaplicados na sociologia: fluidez e solidez. Segundo o autor, as sociedades 

humanas pré-modernas se acostumaram a viver em um mundo de instituições 

sólidas, ou pesadas.  

De repente tais sociedades foram obrigadas a migrar para um  mundo 

caracterizado pela fluidez, criando-se assim uma mudança de paradigma nas 

Ciências Humanas. Dessa forma, a identidade cultural do sujeito pós-moderno 

(gênero, classe, etnia, raça e nacionalidade) se desloca o tempo todo de acordo com 

o aparecimento de novos aspectos formais na cultura, com o surgimento de um novo 

tipo de vida social.  
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Bauman (2000) afirma: 

[...] a velocidade de sua ida e vinda prediz o fim do entendimento: um bit de 
informação é caçado por outro antes mesmo que possa ser absorvido, e, 
uma vez que eles não são assimilados, não podem ser conectados a uma 
cadeia de eventos significativa. Cada evento deve sim “sobreviver” por 
conta própria, e o senso de totalidade é deixado para trás pelos 
competidores já no início da caçada. (BAUMAN, 2000, p.99-100) 

 Sob esse aspecto, a escola como parceira dessa nova formatação social tem 

a responsabilidade de criar mecanismos para que os alunos adquiram competências 

para o domínio da proficiência linguística (leitura/escrita), tanto no ambiente escolar, 

como em outros segmentos da sociedade. Seja por meio da linguagem formal ou 

informal, os usuários terão mais fluência para se exprimirem com criatividade e 

criticidade. À medida que o contato com a escrita formal se torne mais frequente por 

meio do contato com os mais variados gêneros textuais, as regras gramaticais e 

ortográficas vão sendo apreendidas naturalmente e progressivamente os desvios 

serão minimizados. 

 Por essa razão, não se deve mostrar resistência ao novo e sim adequar-se a 

ele. Não há motivos para preocupação, desde que a escola norteie o aluno em 

relação aos usos adequados das diferentes linguagens e que a sociedade aceite 

que o computador faz parte da vida dos jovens. 

 Para Zilberman (2009) o suporte da escrita modifica de acordo com o tempo.  

 
Com o passar do tempo, a difusão da escrita acompanhou-se da 
multiplicação dos suportes que garantiam seu registro: com tabuletas de 
argila, madeira, pedra, pergaminho, papel, disco rígido, CD e pen drive, a 
escrita experimentou diferentes possibilidades de armazenamento, algumas 
mais frágeis, outras supostamente mais resistentes, capazes de conservar 
seu conteúdo por séculos. Essas mutações são acompanhadas pela 
variedade de formatos que a escrita assumiu, pelos distintos instrumentos 
de fixação (o estilete, o lápis, o teclado, o mouse), pelas diferenças 
ortográficas, pelas discussões sobre seus padrões (culto ou popular, urbano 
ou rural) e sobre o modo mais correto de se expressar. Pois a escrita muda 
através do tempo. (ZILBERMAN, 2009, p.7) 
 
 

A autora aponta ainda que: 

 
O acesso à realidade virtual depende do domínio da leitura e, assim, essa 
não sofre ameaça, nem concorrência. Ao contrário, sai fortalecida, por 
dispor de mais um espaço para sua difusão. Quanto mais se expandir o uso 
da escrita por intermédio do meio digital, tanto mais a leitura será chamada 
a contribuir para a consolidação do instrumento, a competência de seus 
usuários e o aumento de seu público. ( ZILBERMAN, 2009, p.7) 

 

Mas, esse novo suporte causa alguns efeitos, uma vez que necessita de 

códigos específicos. Ao ser colocada na tela, a escrita oferece novas possibilidades 
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de reproduzir a oralidade, infringindo as normas dessa representação, tendo em 

vista sua aproximação com a oralidade. Mas vale a pena lembrar que o “efeito” pode 

ser destruidor, caso a escola não apresente as diferenças com clareza e nitidez aos 

seus alunos, quanto ao uso de uma escrita diferente. 

Neste caso, entende-se que a escrita e as TICs estão cada vez mais 

próximas, pois uma está intimamente entrelaçada à outra, assim como a leitura. 

Sendo assim, a educação passa a ser a disseminadora desse novo conhecimento 

para que a sociedade possa crescer, amadurecer e fazer sempre o melhor no que 

tange à sua escrita e leitura, com o uso assertivo das Novas Tecnologias na 

Educação. 
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5  METODOLOGIA 

Investigar novos caminhos para a transformação do contexto educacional é 

um momento único, em especial, no ensino da língua portuguesa, tornando mais 

eficaz o seu uso e sua importância. Os tempos mudaram, automaticamente, a 

escrita muda ou evolui, pois estamos vivendo novos momentos; novas tecnologias. 

Saber lidar com essas mudanças na escrita é um dos focos dessa pesquisa 

A metodologia trabalhada é qualitativa de caráter exploratório, uma vez que 

visa a proporcionar maior familiaridade com o problema, fazer levantamentos de 

dados bibliográficos ou entrevistas ou, visa ainda a analisar estudos de caso 

(MARCONI;LAKATOS, 2011). 

Marconi e Lakatos (2001) ainda afirmam que: 

 

A observação qualitativa implica em conhecer e aprofundar as situações 
sociais mantendo uma reflexão contínua e observando detalhes dos 
sucessos, dos eventos e das interações. (MARCONI; LAKATOS, 2011, 
p.274). 

 

  A construção desde o início dessa pesquisa foi com o intuito de analisar a 

escrita dos adolescentes na internet (blog) e na sala de aula de 10 (dez) alunos do 

9º ano do Ensino Fundamental II de uma escola da rede privada em Cachoeiro de 

Itapemirim, no Espírito Santo.  

Foram escolhidos 10 alunos do 9º ano do ensino fundamental que mantinham 

sua atualização frequente nos seus blogs – estes já existentes. Os adolescentes 

envolvidos na pesquisa estão na faixa-etária entre 13 a 15 anos e estudam no 9º 

ano do Ensino Fundamental II 

Em seguida, foram recolhidas também redações desenvolvidas em sala de aula 

pelos alunos nas aulas de Língua Portuguesa e textos elaborados por eles (sem 

intermediação de professor) na internet, de preferência no blog e, posteriormente, no 

tumblr. 

A presente pesquisa foi iniciada com observações no blog no início de 2012, 

mas essa observação dos textos no blog ficou dividida com uma nova rede social 

chamada de Tumblr, pois com o passar do tempo 06 alunos migraram do blog para 

a mais nova rede social tumblr, no segundo semestre de 2012.  

A busca, a leitura e o estudo de teóricos nas linhas de pensamento dessa 

pesquisa foram fatores determinantes para o processo da escrita da dissertação que 

se Iniciou com um capítulo abordando as novas tecnologias, posteriormente com 
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outro capítulo que enfatizou a diversidade da escrita, assim como outro sobre a 

escrita e as novas tecnologias. 

Dessa forma, começamos a observar textos produzidos nas salas de aula e, 

posteriormente, no blog. Constatamos que a influência dessas modalidades escritas 

contribui para a motivação e o estímulo da escrita e da leitura e, ao mesmo tempo 

podem fazer com que os adolescentes tenham consciência da diversidade da 

escrita, mesmo sendo nativos digitais. 

Os referidos estudiosos permitiram promover à pesquisa um diálogo entre as 

novas tecnologias e a lingüística, dentre os quais se destacam: Bakhtin (2000), 

Marcuschi (2010), Bazerman (2006) Lajolo (2012), Zilberman (2011), Prensky (2001) 

e Levy (2002), dentre outros autores. 

No segundo momento, realizou-se a entrevista e a coleta de dados com o 

objetivo de constatar a familiaridade dos participantes da pesquisa com o hábito de 

leitura e entendimento de registro.  

No intuito de conseguir as informações necessárias foram feitas as seguintes 

perguntas: 

1-O que a motivou a criação de um BLOG? Conte-nos um pouco. 

2-O nome é bem sugestivo. Você quem criou ou teve influência de alguém? 

3-A sua página na internet tem um tema bem legal. Que público você pretende 

atrair? 

4-Você tem acesso à internet em casa? Sempre? Quanto tempo você passa na 

internet por dia?  

5-Quais outras ferramentas midiáticas você também possui? 

6-Com qual frequência você atualiza o seu blog? Por que demora tanto, uma vez 

que gosta? 

7- O que é ser BOM LEITOR para você? Você se considera um bom leitor? 

8-Seus pais leem em casa? O que eles costumam ler?Não!Nunca! 

9-E você, lê muito? Quantos livros você lê por bimestre? Tem algum, em especial, 

que você indicaria? 

10-Desde quando você adquiriu o hábito pela leitura? Conte-nos a trajetória.  

11-E quanto à escrita, como você atribui o envolvimento da escrita        (antes só na 

sala de aula); ao da internet? 

12-Você se considera uma pessoa que escreve bem ou você tem facilidade para 

desenvolver a sua escrita. Existe algum fator predominante que lhe influenciou 

durante as sua infância? 

13-A escrita utilizada nas mídias influencia, de alguma maneira, a sua escrita na sala 

de aula? 

14-O que seria o “internetês” para você? Você acredita que o utiliza? Conte-nos. 
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15- Você gosta de desenvolver trabalhos utilizando os recursos midiáticos? Você 

prefere quando o professor exige uma atividade nas mídias ou não? 

 A entrevista durou média de 10 a 15 minutos com cada participante. 

Primeiramente, a entrevista foi gravada, logo em seguida, transcrita e mais tarde 

analisada. 

 A respeito da coleta de dados, eles foram divididos em duas partes: 

recolhimentos de algumas redações, lembrando que essas produções feitas em sala 

de aula não eram avaliativas e poderiam ser retiradas do próprio caderno. Em 

seguida, as páginas dos blogs foram sendo monitoradas e lidas pelo autor dessa 

dissertação para, mais tarde, serem “capturadas” e arquivadas para a pesquisa. 

Feito isso, as análises começaram a ser feitas. 

Contatou-se, nas análises de dados, o contexto social que muito contribuiu para 

o resultado da mesma pesquisa. Sabemos que as condições econômicas e sócio-

culturais de um indivíduo são fatores determinantes para o seu desenvolvimento 

intelectual. Diante disso, a pesquisa apontou dados comprobatórios a essa vertente 

e descobriu-se que é por meio de uma leitura acentuada e a prática a escrita que os 

nativos digitais irão minimizar as grandes dificuldades encontradas na era 

tecnológica.  

 Vale ressaltar que o público-alvo da pesquisa, alunos da escola particular, 

possuem fácil acesso à internet, livros e outros bens culturais, já trazem de seu 

contexto social uma gama de conhecimentos que são suporte ao uso das novas 

tecnologias na sala de aula.  

Foram usados alguns critérios para a estratificação dos dados para análises. Os 

critérios foram: Ortografia; hábito de leitura; entendimento de registro e recurso 

fonético. Mas vale a pena ressaltar que o internetês não é o foco dessa pesquisa e 

sim os textos desenvolvidos em sala convencional e nos blogs. 

Tabela I: Estratificação de dados- critérios 

Ortografia Recurso fonético  Entendimento de 

registro 

Hábito de leitura 

Encontrados nos 

BLOGS e 

REDAÇÕES 

 

Encontrados nos 

BLOGS e 

RADAÇÕES 

Encontrados na 

ENTREVISTA 

Encontrados na 

ENTREVISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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As análises foram estratificadas em três vieses: entrevista, redações na sala de 

aula e textos do blog. As análises das redações em sala de aula e dos textos em 

blogs eram dos mesmos alunos, pois assim os critérios de observação eram mais 

visíveis. Por outro lado, as entrevistas serviram de suporte para toda a análise, pois 

as respostas dadas pelos participantes da pesquisa ajudavam a tecer um 

direcionamento a um determinado resultado.  
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6  RESULTADOS  

6.1 Procedimentos e análises de dados 

No percurso investigativo, depois de tecidos os capítulos que embasaram a 

pesquisa, chegamos às análises de dados, as quais foram interpretadas à luz dos 

teóricos eleitos para fundamentar esta investigação. 

 Em concomitância, foram analisadas as respostas dos alunos- nativos 

digitais- concedidas pela entrevista, assim como os textos elaborados em sala de 

aula e nos blogs pelo público-alvo dessa pesquisa. Como ponto de partida, serão 

apresentadas as características em comum do grupo investigado, as quais passam 

a ser abordadas e discutidas. 

 

Tabela II – Número de alunos com suas respectivas idades, 

 escolaridades e  rede de ensino. 

 

 

Alunos (Nomes fictícios) Idade Série Escola 

PAULA              (01) 
 

14 anos 9ª ano Rede Privada 

LAURA               (02) 
 

15 anos 9º ano Rede Privada 

FRANCISCO        (03) 14 anos 9º ano Rede Privada 

JOÃO                   (04) 14 anos 9º ano Rede Privada 

MARIA                 (05) 15 anos 9º ano Rede Privada 

LUCAS                  (06) 13 anos 9º ano Rede Privada 

MARTA                (07) 15 anos 9º ano Rede Privada 

LÚCIA                   (08) 14 anos 9º ano Rede Privada 

     JÚLIA                    (09) 14 anos 9º ano Rede Privada 

ANA                      (10) 14 anos 9º ano Rede Privada 

  Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os nomes apontados na tabela acima são fictícios, outra informação relevante 

é que 10 alunos do 9º ano foram convidados a participarem da pesquisa, no início de 

2012. Porém, a pesquisa tinha como requisito básico ter um blog- escritas 

desenvolvidas por eles mesmos em um blog e com as postagens atualizadas. 
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Um dado que vale a pena resgatar é que as análises foram feitas sob a ótica 

dos textos do blog, assim como, textos desenvolvidos na sala de aula e entrevistas. 

Nessa mesma perspectiva, escolhemos alguns critérios para dar mais credibilidade à 

pesquisa nos aspectos da língua portuguesa. Os critérios são: ortografia; hábito de 

leitura; entendimento de registro e recurso fonético. 

Tendo em vista que os dados da entrevista são de suma importância para o 

desenvolvimento da pesquisa, iniciamos perguntando sobre qual foi a motivação 

para a criação de um blog ou um tumblr e se tiveram influência de alguém para criá-

los. Em todos os momentos e com todos os entrevistados, eles comentaram que a 

criação de uma ferramenta na internet ou mesmo uma rede social, foi muito 

importante, pois eles pretendiam divulgar as suas próprias ideias, uma arte, um 

estilo, uma música, um jeito de ser, assim como se sentiram motivados e 

influenciados pelos próprios colegas. Como podemos observar a seguir: 

 “O objetivo é divulgar o que você pensa suas ideias, algumas artes, fotos, 
vídeos, o que você pensa divulgar naquele site, para todo mundo ver. No 
dia em que eu criei, estava assistindo televisão e tocou essa música, que eu 
não lembro o nome agora, em que no inglês fala pra ele escute seu 
coração, então ouvi a letra da musica, achei interessante e usei.” (João- 14 
anos) 

 

“Foi mais por motivação dos meus amigos. Eu tava lá sem nada para fazer, 
ai eu fiz, montei, um tumblr, mas o primeiro nome não era esse. Era 
Candyfornia Perry. Porque não tinha nenhum outro e esse foi o primeiro que 
veio na minha mente. Candyfornia e o lugar do clipe da Katy Perry e Perry 
por causa da Katy Perry. Eu amo ela.” (Lucas-13 anos)  

É interessante observar a diferença de maturidade entre uma resposta e 

outra. O primeiro entrevistado passa uma seriedade tanto nas respostas como em 

seu próprio semblante, estava respondendo aos questionamentos com mais 

severidade em relação ao segundo. Mas não podemos destacar isso como ponto 

negativo, e sim como fator importante para a presente pesquisa, levando em 

consideração também que este aluno (Lucas), possui apenas 13 anos e está 

matriculado no 9º ano do Ensino Fundamental, motivo que, provavelmente, faz com 

que ele seja mais “brincalhão” em suas respostas. Na entrevista, as ações não 

verbais também precisam ser levadas em conta, assim afirma Gil (2010). 

Será conveniente ao entrevistador ser capaz de registrar as reações do 
entrevistado às perguntas que são feitas. A expressão não verbal do 
entrevistado poderá ser de grande utilidade na análise da qualidade das 
respostas. (GIL, 2010, p.106) 
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Outra situação percebida nas falas dos dois alunos é a linguagem verbal-oral, 

pois o primeiro participante em nenhum momento expressa uma fala própria da 

internet, embora este a use frequentemente, toda a sua linguagem é clara, em 

contrapartida o segundo aluno utiliza algumas gírias (termos comuns à sua idade), 

mas que também não são próprias da internet. Então, observa-se, nesse primeiro 

momento, que mesmo estes alunos sendo nativos digitais, não utilizam gírias 

próprias da internet em suas oralidades. 

Também foi pedido para descreverem que público pretendiam atingir e quais 

as outras ferramentas dentro da internet possuem, além do blog e tumblr. As 

respostas foram diversificadas, assim pode-se observar:  

“Público jovem. Tanto adolescentes quanto adultos que gostam de jogos, o 
público em si é bem abrangente.”. [...]   “A internet é o suficiente pra introduzir 
as pessoas ao blog e, futuramente, ampliar a página.” (Francisco, 14 anos) 

 
“Nosso objetivo é atrair o público jovem que está bem antenado, nos 
assuntos do momento, moda e beleza.” [...] “Tenho o tumblr, que já estou 
utilizando há 2 anos.”(Paula, 15 anos) 

Há uma linguagem em comum, eles pretendem atrair sempre um público 

jovem, querem propagar suas ideias, seus pensamentos a outros jovens por meio da 

internet. Isso mostra o nível de maturidade daqueles jovens, uma vez que se sentem 

úteis ao divulgarem o que eles gostam de fazer. A respeito do blog, é interessante 

lembrar que é uma ferramenta onde as exposições das ideias aparecem mais e, 

geralmente, em forma de pequenos textos.  A propagação das ideias se reduz a 

uma frase mais um pouco, deixando de expandir a criticidade existente em cada um, 

em especial, os jovens. 

Aos participantes foi perguntado também sobre o acesso deles quanto à 

internet e, em seguida, se eles atualizam as páginas na web. Foi perceptível como 

todos responderam que usam a internet com muita freqüência, com respostas 

variadas entre 2 a 9 horas por dia. 

Vale a pena ressaltar que se trata de um público de uma escola de classe 

média, que atende crianças, adolescentes e jovens de uma situação privilegiada em 

confronto com clientela de outras realidades, talvez esse seja um requisito 

predominante para que as respostas sejam tão voltadas para o bom acesso às 

novas tecnologias. Pode-se observar essa afirmação nas respostas de outros dois 

alunos-participantes da pesquisa. 
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“Sim. Sempre. Umas 5 horas. [não seria muito tempo?] Minha mãe também 
fala isso. Acho que e pouco ainda.[...] Facebook e twitter.” (Lucas, 13 anos) 

“Sempre. Exatamente. Umas 7 horas. [não seria muito?] Não. [...] Facebook, 
ask, you tube, essas coisas.” (Marta, 15 anos) 

De acordo com os critérios estipulados para o desenvolvimento dessa pesquisa, 

escolhemos um para ser abordado: hábito de leitura. Perguntamos o que é ser um 

bom leitor, se ele se considera um bom leitor e se seus pais costumam ler. Em 

seguida perguntamos, ainda, quantos livros eles leem por ano. As respostas, quanto 

a essa última questão, foram surpreendentes. A respeito das duas perguntas iniciais, 

praticamente todos os participantes responderam que gostam de ler, lêem desde 

pequenos e seus pais também possuem o hábito pela leitura. Então, faz-nos refletir 

que a leitura é sim, um fator predominante para se ter uma boa escrita, 

principalmente no que tange à distinção de uma escrita (com gírias da internet) e a 

escrita cobrada na sala de aula. 

 Mediante tal afirmação, podemos concluir que se os alunos possuem certa 

facilidade com as palavras, tanto na oralidade quanto na escrita, é que esses 

mesmos alunos sempre foram estimulados a vivenciarem o mundo da leitura. Lajolo 

(2002) afirma que: 

Mas ler, no entanto, é essencial. E não apenas para aqueles que almejam 
participar da produção cultural mais sofisticada, dos requintes da ciência e da 
técnica, da filosofia e da arte literária. A própria sociedade de consumo faz 
muitos de seus apelos através da linguagem escrita e chega por vezes a 
transformar em consumo o ato de ler, os rituais da leitura, essencial para 
quem quer ou precisa ler jornais, assinar contratos de trabalho, procurar 
emprego através de anúncios, solicitar documentos na polícia, enfim, para 
todos aqueles que participam, mesmo que à revelia, dos circuitos da 
sociedade moderna, que fez da escrita seu código oficial. (LAJOLO, 2002, 
p.106). 

Se a leitura é primordial ao convívio do ser humano na sociedade, podemos 

afirmar que esse grupo de alunos, participantes da pesquisa, provam que por meio 

de sua prática diária é possível adquirir uma escrita proficiente, como podemos 

observar a seguir: 

“Bom leitor é aquele que lê, gosta e fazem críticas construtivas e fazem do 
meu blog um lugar que ele se identifique. [...] Minha mãe Le sim, temos em 
casa, uma mini biblioteca particular, com nossos livros que são material de 
estudos de minha mãe, também ela é jornais, e os seus livros. [...] Não leio 
com freqüência, mais eu gosto muito de ler, e de ganhar livros, um por 
bimestre dependendo do livro. Indico o livro Crônico Fraternas dos Trópicos, 
livro de crônicas da minha mãe”. (Paula, 14 anos) 
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“É você interpretar aquilo que quis dizer no texto, é saber interpretar 
mesmo.Sim, eu consigo entender bem interpretar bem o que as pessoas 
dizem ao texto, e eu também gosto muito de ler. [...] Sim eles adoram, 
principalmente meu pai, ele tinha uma biblioteca só que agora como entro 
água lá em casa levo a maioria embora. Ai que pena, os livros também 
foram embora?Foram de 500 livros só ficaram uns 200, tinha muito livro e 
só livro antigo. A minha mãe e meu pai não leem mais como antes, a 
mamãe lê de vez em quando, mas meu pai não, e meu irmão também não 
tem tempo está trabalhando e minha mãe agora também, com as mudanças 
não tem tempo mais, só eu mesmo que estou lendo.[...]Sim bastante. Por 
ano uns 20 25 depende do tamanho do livro, eu não gosto muito de ler livro 
grosso. (Laura, 14 anos)” 

 

Assim, observa-se em mais três alunos respostas muito próximas quanto ao 

hábito de leitura. Em alguns casos, os pais nunca lerem ou leram muito pouco, mas 

incentivaram o filho, ou esse mesmo sujeito adquiriu o hábito na escola. Mais uma 

vez, percebemos como a atual escola incentiva os alunos à leitura. Esse também é 

um dado muito relevante. 

“Para mim o bom leitor não é aquele que lê muitos livros, mas sim aquele 
que absorva bastante, mesmo que leia pouco. Eu me considero sim, um 
bom leitor. [...] Não!Nunca! Eu leio, mais ou menos uns 4 ou 5 livros por 
bimestre.Eu recomendaria a Saga de Assassinos Creed, porque retrata 
temas históricos de uma forma mitológica, com suspense e magia de 
tempero.” (Francisco,14 anos) 

“Ser um bom leitor é ler bastante, entender o que está escrito naquele livro, 
e interpretar trazer para o mundo que a gente vive também às vezes, e você 
sempre diariamente da uma boa leitura nos seus livros quando terminar 
repetir, para mim isso é ser um bom leitor. Não muito. Porque ás vezes eu 
não gosto de ler, eu tento ler bastante, só que livro eu não gosto de ler 
muito, eu leio mais noticia, jornal, revista, não gosto muito de ler livro. [...] 
Sim meu pai, minha mãe lê muito, minha irmã também adora ler ela tem 
muitos livros. Bem meu pai, ler jornal, minha mãe revista, minha irmã lê 
muitos livros de ficção cientifica, como Harry Poter, Percy Jackson, ela 
gosta muito de ler. É minha irmã gosta de lê por influência do meu avô, ele 
também gosta de ler muito só ler livro grande, então tem muito livro lá em 
casa. Como eu disse em outros gêneros eu leio muito não livro, livro eu 
tenho alguns em casa, eu gosto de ler revista, jornal, mangá, também eu 
tenho bastante, para mim, é mais chamativo. [...] Uns 5 por bimestre, eu 
acho.  Não indico nenhum livro em especial, já li bastante livro, pelo que 
minha irmã ler, eu também gosto de Herry Poter, muito bom, Percy Jackson 
é um livro pequeno, já li um livro muito engraçado, é sobre piadas só que 
não é só piadas o livro, conta as histórias, muito bom também.(João, 14 
anos) 
 

Vale a pena ressaltar que nem sempre a leitura a que os participantes da 

pesquisa se referem são literárias, muito menos leituras obrigatórias, estes alunos 

leem um pouco de tudo. Então, tudo indica que o importante é ler, ler sempre sobre 

diversos assuntos, pois assim a pessoa que lê estará memorizando as palavras 

escritas e minimizando os erros ortográficos, os quais geralmente se encontram em 

textos escritos tanto na internet quanto nas produções textuais de sala de aula. 
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Sobre a leitura também tivemos essa outra resposta relevante, salienta-se 

ainda que a escola presente nessa pesquisa indica dois livros por bimestre como 

leitura curricular da grade e as outras obras são escolhidas pelos próprios alunos. A 

cultura da elite é muito próxima da cultura escolar, segundo Bourdieu e Passeron 

(2005). Assim, tanto a classe média quanto a classe popular devem trabalhar 

laboriosamente para conquistar aquilo que é dado aos filhos da classe privilegiada: o 

estilo, o gosto, o espírito, enfim, um “savoir-faire” e “savoir-vivre” que se apresentam 

como algo natural a uma classe.  

É o privilégio que liga as classes cultivadas à cultura escolar, e o sistema 
educativo nada mais faz do que assegurar e reproduzir este privilégio 
(BOURDIEU; PASSERON, 2005, p. 43). 

Tudo indica que essa seja uma das características dos alunos-participantes 

dessa pesquisa ter um comportamento diferenciado. Conforme as entrevistas a 

seguir: 

“Sim. [...] Minha mãe se for contar não lê nenhum livro por ano, nem meu 
padrasto, o hábito de leitura foi adquirido pelos amigos da escola. [...] Olha 
só no verão eu li mais de 10 porque eu fiz uma conta na biblioteca e eu 
costumo ir muito, só agora que ta começando a semana de prova que tem 
que maneirar.”(Maria, 15 anos) 

 

Contemplamos nessa entrevista algumas perguntas sob a ótica da escrita, 

como o aluno atribui o envolvimento da escrita que antes era feita apenas na sala de 

aula e hoje a utilizamos na internet, assim como, foi perguntado se essa escrita na 

internet está influenciando a escrita na sala de aula.  

 

Eu acho que escrever a gente faz praticamente todo dia, mandando 
mensagem ou publicando um texto no facebook ou no tumblr, nós sempre 
vamos escrever. [...] Eu lia muitos livros isso ajudou bastante. [...]Sim, 
porque quanto mais a gente vai escrevendo vai tendo mais treino para 

poder dentro de sala de aula ter um melhor resultado.(Lucas, 13 anos) 

Para mim não modifica nada, eu escrevo nos dois da mesma forma. Mais 
ou menos, por exemplo, conversando com os outros, tenho mais mania de 
usar o internetês,  porque é mais prático, mas já para escrever um texto 
esse tipo de “coisa”, não.[...]Com certeza, por que a leitura você conhece 
palavras novas isso vai fazer com que você tenha mais diversidade na hora 
de escrever. A ler mais, a estudar mais, escrever mais. Quando eu era 
criança tinha mania de inventar histórias e depois passar para o papel, só 
que era histórias toscas tipo tem uma que se chama a árvore que nasceu de 
cabeça para baixo, eu amava aquela história, era muito criativa. [...] 
Positivamente, porque eu fico mais informada. ( Marta, 15 anos) 
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Diante do exposto das respostas até o presente momento, é aceitável o 

estudo de outro critério escolhido para as análises dessa pesquisa; a ortografia, 

esse critério vai se consolidar nas análises das redações, mas vale a pena ressaltar 

que em todas as respostas a valorização pela ortografia convencional é priorizada, 

encadeando assim, o estudo de outro critério; entendimento de registro, a pesquisa 

aponta que os participantes sabem distinguir o momento de usar cada tipo de 

linguagem, assim como fazem no dia a dia com a linguagem formal e informal, esses 

dados são muito relevantes. 

E para finalizar a entrevista fizemos a seguinte pergunta: Você gosta de 

desenvolver trabalhos utilizando os recursos midiáticos? Você prefere quando o 

professor exige uma atividade nas mídias ou não? 

“Eu acho que ajuda mais, porque acaba dando mais ideia para o aluno e meio 
que dá um impulso para ele poder fazer, sei lá acho que ajuda”. (Lucia, 14 
anos) 

“Eu acho melhor, porque e uma coisa que você gosta misturado com a escola 
isso junto é coisa boa de aprender, você aprende melhor. É ter prazer de 
aprender”.(Julia, 14 anos) 

“Eu prefiro usar quando o professor pede pesquisa na internet ou 
apresentação de slides ou vídeos porque eu acho que e mais fácil pra gente 
se concentra, mais fácil pra aprende mesmo alguns professores falando que 
não e sim mais fácil porque a gente grava melhor quando colocam imagens.” 
(Ana, 14 anos). 

A pesquisa aponta que os trabalhos desenvolvidos com as mídias atraem 

mais os nativos digitais, assim como, quando eles têm discernimento em relação 

uma escrita e outra, a propagação de uma ortografia não tão bem aceita na sala de 

aula torna-se inviável, pois o entendimento de registro foi assimilado na cabeça do 

aluno. Assim como o hábito de leitura faz com que esses mesmos alunos “errem” 

menos. Os critérios apontados nessa primeira parte da análise foram de muita 

relevância para tais diagnósticos. 

Na segunda parte da análise, foram discutidas simultaneamente as redações 

elaboradas nas salas de aula e os textos extraídos das páginas dos blogs feitos 

pelos mesmos participantes dessa pesquisa. Dentre os vários textos elaborados na 

sala de aula, alguns fazem parte dessas análises, salienta-se ainda que a atividade 

contemplou uma tipologia textual- dissertativo argumentativo, com um mesmo 

comando para alunos diferentes, consequentemente, uma escrita diferente. Essa 
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atividade é não avaliativa, então, os alunos tinham liberdade de criação em função 

do tema proposto, podemos observar com o comando a seguir: 

 Comando da atividade:  

Elabore um texto Dissertativo Argumentativo em que sejam sugeridas alternativas 

e ações que possam contribuir para que o Brasil se torne uma nação de muitos 

leitores. 

 

EXEMPLO DE REDAÇAO I 

 

(Paula, 14 anos) 



81 

 

Podemos observar que mesmo a aluna cometendo alguns desvios da língua 

portuguesa culta, em nenhum momento as gírias da internet ou palavras com trocas 

de letras foram evidenciadas em sua escrita, tudo indica que essa aluna, mesmo 

sendo uma nativa digital, sabe diferenciar o momento de cada ortografia, salienta-se 

ainda que foi identificado nesse texto um dos critérios trabalhados na pesquisa; 

entendimento de registro, a aluna compreende as diversidades da escrita em 

qualquer ambiente, para convalidar essa afirmativa, vamos observar a escrita em 

sua página do blog. 

EXEMPLO DE BLOG I 
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Percebemos uma linguagem informal na escrita do blog, um comentário sobre 

ela mesma, o blog possui essa característica é um lugar onde as pessoas podem 

externar alguns sentimentos, fazer propagandas de si mesmo ou de algum produto, 

essa classificação do tipo de blog foi discutida no capítulo I.  

Nessa página do blog, ela desabafa. Aborda uma pouco sobre si mesma, o que 

é típico das páginas do blog, pois segundo Sibília (2008). 

A narração da própria vida como expressão da interioridade e afirmação de 
“si mesmo” parece remeter tanto a essa caráter “universal” do relato de 
Roland Barthes([1966]1974] como à “ilusão de eternidade”que, segundo 
Lejeune (1975), acompanha toda efetivação da experiência. No entanto, a 
aparição de um “eu” como garantia de uma biografia é um fato que remonta a 
pouco mais de dois séculos somente, indissociável da consolidação do 
capitalismo e do mundo burguês. (SIBÍLIA, 2008, p.35) 

 

Percebe-se que a participante deixou em exposição quem ela é e o que pensa, 

atitude típica dos blogueiros, como podemos observar em mais uma página do blog 

da aluna. 

EXEMPLO DE BLOG II 
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Em ambos os suportes de publicação, seja no blog ou na redação em sala de 

aula, as palavras com letras trocadas ou gírias não são encontradas. 

De acordo com essa vertente, usamos quatro critérios de observação: 

Ortografia, hábito de leitura, entendimento de registro e recurso fonético, desses 

quatro recursos dois deles serão ilustrados no quadro a seguir: 

TABELA III: Critérios de Observação  

Modos de Escrita Critérios Critérios 

 Ortografia Recurso Fonético 

Redação Ortografia com desvios 

da norma culta da 

língua: Não possui 

Usa-se o mais no lugar 

do mas; 

Blog Ortografia Particular: 

Não possui 

Ta, agente(a gente) 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Sob esse aspecto a produção textual da aluna (Paula, 14 anos), praticamente 

não possui desvios da norma culta da língua por conta das gírias da internet. Nessa 

análise não entram outros recursos da língua como: acentuação gráfica, sintaxe, 

dentre outros.  

Dessa forma, tudo indica que devido ao bom hábito de leitura que a 

participante possui (demonstrado nas entrevistas) e ao entendimento de registro, ou 

seja, o momento certo de usar determinadas palavras faz com que essa participante 

mantenha o seu texto mais limpo e claro, a pesquisa ainda aponta para a escrita, 

também, clara no blog, sem palavras com letras trocadas ou até mesmo com “gírias” 

específicas das novas tecnologias. 

Vale a pena lembrar que alguns palavras são reduzidas devido ao recurso 

fonético, escrever bem próximo da oralidade. Esse recurso é utilizado por quase 

todos os bloguistas, pois a ideia é de aproximação entre o autor e o leitor. 

Salienta-se, ainda que, a identificação dada no quadro como uma ortografia 

particular, justifica-se por serem todas as palavras escritas com “gírias” da internet 

ou o próprio “internetês”, embora vale a pena lembrar que o objetivo da pesquisa é 

fazer as análises dos textos escritos na sala de aula e nos blogs elaborados pelos 

próprios alunos, e, não, um estudo científico sobre “internetês”. Segundo Freitas 

(2012). 
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O saber oral e os gêneros de conhecimento fundados sobre a escrita 
ainda existem e irão continuar existindo sempre. E, hoje, não estaria 
a Internet integrando, de uma maneira nova, oralidade e escrita? 
Uma outra relação com o texto e com a escrita não estaria sendo 
possibilitada pela Internet? São questões que se nos apresentam, e, 
diante delas e dos avanços mais recentes da Internet, não podemos 
ter uma visão pessimista. (FREITAS, 2012, p.4). 

A pesquisa mostra de acordo com os dados acima, que realmente não 

podemos ser “pessimistas”, conforme afirma a autora, pois é por meio da leitura e da 

assiduidade da escrita que podemos manter a oralidade próxima à escrita, mas em 

ambientes permissivos a essa caracterização, e, mesmo nesses ambientes, os 

dados da pesquisa mostram que essa escrita não está sendo utilizada. 

Diante do exposto, vamos observar se o mesmo ocorre com os outros alunos, 

ou essa demonstração foi característica específica de uma única aluna da amostra. 

EXEMPLO DE REDAÇÃO II 

 

(Laura, 14 anos) 
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Vamos observar, também, o blog dessa mesma aluna. 

EXEMPLO DE BLOG III 

 

 

Os textos expostos (sala de aula e blog), mesmo tendo algumas falhas, é 

perceptível como a aluna sabe diferenciar a escrita na internet (mais livre) de uma 

escrita na sala de aula. Por essa razão, concordamos mais uma vez com a teoria de 

Marcuschi “que os gêneros textuais [...] contribuem para ordenar e estabilizar as 

atividades comunicativas do dia a dia” (2010, p.19), a demonstração foi feita pelo 

quadro abaixo:  
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TABELA IV: Critérios de Observação  

Modos de Escrita Critérios Critérios 

 Ortografia Recurso Fonético 

Redação Ortografia com desvios 

da norma culta da 

língua: Não possui 

Oeeeeeeeeeeeee 

Blog Ortografia Particular:  Ta, vo,ai 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os dados da pesquisa, mais uma vez, apontam que não há desvios da 

ortografia padrão para a ortografia particular, o que podemos afirmar é mais um  

recursos estilísticos de ordem fonética ou rítmica, onde as palavras são reduzidas 

foneticamente, aproximando, assim, o autor do leitor. Tudo indica, também, que 

esses resultados são advindos da conscientização de que aluna da amostra possui 

hábito de leitura, conforme se pode contatar por meio da resposta dada pela 

entrevistada.  

 A pesquisa ainda aponta que o número de palavras com uma ortografia 

particular é tão irrisório que não podemos afirmar que todos os nativos digitais têm 

uma escrita própria, algumas teorias discutidos, até o presente momento, estão se 

desfazendo mediante aos dados apontados pela pesquisa. Outra página do blog da 

mesma aluna em questão. 

Observa-se que não há alteração quanto à linguagem diversificada em cada 

ambiente. Os blogs se constituem em suportes mediados pelo computador. Para 

essa aluna, a mudança de suporte não altera o seu desempenho linguístico. 
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EXEMPLO DE BLOG IV 

 

 Recuero (2008) afirma: 

Independentemente dos blogs serem interpretados sob um viés 
estrutural, funcional ou como artefato cultural, eles consistem em 
suportes para a comunicação mediada por computador, ou seja, 
permitem a socialização on-line de acordo com os mais variados 
interesses. O caráter fragmentário dos estudos sobre blogs se reflete 
no fato de que a maioria das publicações sobre blogs os trata a partir 
de abordagens específicas e tem sido feita sob forma de artigos. 
(RECUERO,2008, p.6) 

 

 Nesse momento, vamos analisar outros textos e, juntamente, com os critérios 

estipulados vamos verificar se a mudança de gênero causa alguma modificação em 

relação aos aspectos linguísticos.  
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EXEMPLO DE REDAÇÃO III 

 

(João, 14 anos) 
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A redação do aluno João não revela nenhuma interferência linguística. Isso 

significa que a aprendizagem não é feita de forma estanque, fragmentada e 

separada, pois a capacidade intelectual do ser humano é indiferente de cor, raça ou 

sexo. Assim observa-se na página do blog. 

EXEMPLO DE BLOG V 

 

A diferença marcante nessa página é a existência de poucas palavras, não 

são escritos textos e, sim, frases, mas vale a pena ressaltar que as frases foram 

elaboradas pelo próprio aluno, tendo em evidência que o foco não é, 

necessariamente, o outro e sim, ele mesmo. 

O participante João usa uma frase com a intenção de disseminar a 

comunicação entre o emissor e o receptor, fazendo com que a mensagem seja 
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transmitida com clareza, pois precisamos ficar atentos, quando, nessa mesma 

mensagem ocorre algum desvio entre essas informações, pois, assim, o leitor, no 

caso receptor, não entenderá a mensagem. 

As análises apontam que esse aluno, mesmo sendo “menino”, não usou a 

ortografia particular para fazer a interação entre emissor e receptor. Assim podemos 

observar no diagnóstico abaixo: 

TABELA V: Critérios de Observação  

Modos de Escrita Critérios Critérios 

 Ortografia Recurso Fonético 

Redação Ortografia com desvios 

da norma culta da 

língua: Cidadões 

(cidadãos) 

Não possui 

Blog Ortografia Particular: 

Não possui 

Não possui 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nessa mesma perspectiva, entende-se que o hábito pala leitura e o 

entendimento de registro são fatores predominantes para uma escrita eloquente, 

proficiente e clara, mesmo se tratando de uma linguagem informal- característica do 

blog. 

Analisamos, também, o material de outro aluno. 
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EXEMPLO DE REDAÇÃO IV 

 

(Francisco, 14 anos) 
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É notório que o aluno não possui uma escrita tão fluente, quanto aos aspectos 

de coesão, coerência e alguns tópicos da sintaxe, mas esses requisitos não estão 

sendo discutidos nessa pesquisa, e, sim, como eles utilizam a linguagem ortográfica 

nas redações convencionais e no blog. Observaremos o blog desse mesmo aluno. 

EXEMPLO DE BLOG VI 

 

Características em comum que encontramos nos últimos blogs, que podemos 

chamá-los de tumblr, foram cores escuras, ou cores neutras. Vale a pena lembrar 

que precisamos analisar os textos em quatro aspectos, sendo que dois ficaram, 

visivelmente, analisados nas entrevistas; hábito de leitura e entendimento de 

registro. Tudo indica que é por causa desses dois primeiros recursos que os alunos 
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possuem essa escrita “ortográfica”, tanto nas redações, assim como, nos blogs. 

Percebemos isso no quadro abaixo. 

TABELA VI: Critérios de Observação  

Modos de Escrita Critérios Critérios 

 Ortografia Recurso Fonético 

Redação Ortografia com desvios 

da norma culta da 

língua:   

Mais, no contexto era 

mas. 

A, no contexto era há. 

Blog Ortografia Particular: 

Não possui 

Mais, no contexto era 

mais. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Percebemos, então, mais um participante da pesquisa com a ortografia e o 

recurso fonéticos de acordo com a linguagem utilizada para cada momento, e, não 

evidenciando uma troca de letras, como acontecem em outros casos.  

Analisamos, também, uma participante da pesquisa com outro tema de redação, 

no intuito de encontrarmos alguns desvios linguísticos. 
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EXEMPLO DE REDAÇÃO V 

 

(...) (Marta, 14 anos) 



95 

 

As palavras encontradas na redação eram correlatas mais ao recurso fonético 

a ortografia particular, assim intitulada por Freitas (2012), conforme quadro     no 

capítulo III dessa pesquisa. Percebemos, ainda, que em nenhum momento a aluna 

estava utilizando uma linguagem formal e, sim, informal, mas mesmo assim não fez 

a troca de letras decorridos do vício, mesmo esta sendo uma nativa digital.  

Podemos observar essa afirmativa no blog da participante. 

 

EXEMPLO DE BLOG VII 

 

Vale lembrar que essas informações foram postadas em ambientes públicos, 

e mesmo assim autorizadas pelos autores para o recolhimento das informações. Os 
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mesmos recursos encontrados nos demais participantes, também foram extraídos 

desses textos, tanto redação (sala de aula) quanto blog. Até o presente momento, 

não encontramos a ortografia particular da internet fazendo parte da escrita dessa 

aluna, a intenção dela é transmitir a mensagem aos receptores fazendo o uso do 

mesmo código: uma linguagem clara e concisa para que o público, em geral, queira 

ler. O quadro a seguir aponta que: 

TABELA VII : Critérios de observação  

Modos de 

Escrita 

Critérios Critérios 

 Ortografia Recurso Fonético 

Redação Ortografia com desvios da 

norma culta da língua:  adia-

ntar (adiantar) 

decer (descer) 

Concientizar (conscientizar) 

Mais, no contexto era 

mas. 

Intendo (entendo) 

Pra (para) 

Blog Ortografia Particular:  

 

Mais, no contexto era 

mais. 

Pra (para) 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Classificamos as palavras “conscientizar” e “descer”, como desvios da norma 

culta da língua, mas elas poderiam entrar perfeitamente como recurso fonético, uma 

vez, que aluna transcreveu a palavra exatamente da forma com que ela fala. Na 

fonética as letras “SS”, “SC”, “SÇ”, “X”, “Ç” se confundem com o fonema /S/. Isso faz 

com que o aluno não perceba a distinção de sons no momento da escrita.  

Os dados revelam que a troca não foi feita como meio de abreviação, ou 

redução das palavras e, sim, por transcrição fonética, ou seja, reprodução da fala na 

escrita. 

A pesquisa ainda aponta mais estatísticas quanto à escrita de outros nativos 

digitais. 
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EXEMPLO DE REDAÇÃO VI 

 

 

(Lucas,13 anos) 

Percebemos um texto incompleto e desconexo. O aluno não se propôs fazer 

um texto com qualidade em coerência e coesão, porém não identificamos nenhuma 

troca de letras decorrente do uso contínuo em escritas elaboradas nas redes sociais. 

Nessa mesma perspectiva, analisamos o blog. 
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EXEMPLO DE BLOG VIII 

 

 

Uma escrita pertencente ao “mundo” dos adolescentes, mas sem nenhuma 

interferência linguística.  

TABELA VIII : Critérios de observação  

Modos de 

Escrita 

Critérios Critérios 

 Ortografia Recurso Fonético 

Redação Sem desvios ortográficos Sem “confusão” fonética 

Blog Sem desvios ortográficos Sem “confusão” fonética 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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EXEMPLO DE REDAÇÃO VII 

 

 

 

(Maria, 15 anos) 
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EXEMPLO DE BLOG IX 

 

 

Em ambos os suportes de escrita, a participante da pesquisa não demonstra 

alteração linguística dentre dos critérios escolhidos para análise. Assim, podemos 

observar no seguinte quadro: 

 

TABELA IX : Critérios de observação  

Modos de 

Escrita 

Critérios Critérios 

 Ortografia Recurso Fonético 

Redação Desvios ortográficos 

causados pela fonética 

Mais no lugar de MAS; 

átona para identificar À 

TONA dentre outros. 

Blog Sem desvios de uma 

ortografia particular. 

Quada para dizer 

CADA; Fez no lugar de 

VEZ; oque para O QUE. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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EXEMPLO DE REDAÇÃO VIII 

 

 

 

 

(Lúcia, 14 anos) 
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EXEMPLO DE BLOG X 

 

 

Os suportes de escrita acima confirmam outros dados da análise da pesquisa. 

TABELA X : Critérios de observação  

Modos de 

Escrita 

Critérios Critérios 

 Ortografia Recurso Fonético 

Redação Sem desvios ortográficos Mais, para representar o 

MAS. 

Blog Sem desvios de uma 

ortografia particular. 

Conciência, para 

representar 

CONSCIENCIA. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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EXEMPLO DE REDAÇÃO IX 

 

(Júlia, 14 anos) 
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EXEMPLO DE BLOG XI 

 

TABELA XI : Critérios de observação  

Modos de 

Escrita 

Critérios Critérios 

 Ortografia Recurso Fonético 

Redação Sem desvios ortográficos Invez, para representar 

ao INVÉS.Ensentivar, 

para representar 

INCENTIVAR, dentre 

outros 

Blog Sem desvios de uma 

ortografia particular. 

Sem desvios. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Os dados estratificados da redação e da página do blog convalidam que a 

escrita nas redes sociais não interfere a escrita na sala de aula, pois nesse grupo de 

alunos essa “troca” de letras não é frequente. 

Observaremos a redação e o blog do último participante da pesquisa, 

totalizando o material dos dez alunos. 

EXEMPLO DE REDAÇÃO X 

 

 

 

(Ana, 14 anos) 
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EXEMPLO DO BLOG XII 

 

 

TABELA XII : Critérios de observação  

Modos de 

Escrita 

Critérios Critérios 

 Ortografia Recurso Fonético 

Redação Sem desvios ortográficos Sem desvios 

ortográficos 

Blog Sem desvios de uma 

ortografia particular. 

Sem desvios de uma 

ortografia particular 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Nessa mesma perspectiva, a análise e interpretação dos dados coletados 

nesta pesquisa têm por finalidade buscar respostas à questão do problema: Como a 

escrita usada na internet, em especial no blog, pode interferir na produção textual 

produzida na sala de aula dos alunos de 9º ano de uma escola privada de Cachoeiro 

de Itapemirim – ES? 

As categorias emergidas nessas análises demonstram uma possível relação 

do nível cultural dos alunos participantes da pesquisa e o efeito que isso causa na 

sociedade, pois através dos dados obtidos podemos verificar que o grupo de alunos 

não representa dificuldades em expressar sua escrita nos ambientes virtuais (blog) e 

nos ambientes presenciais (redações). 

Entende-se que o nível cultural e social, assim como o bom hábito de leitura e 

escrita, são mecanismos fundamentais para um país com mais leitores culturalmente 

informados e informatizados.  

Para Bourdier (2005). 

[...] acumulação de capital cultural desde a mais tenra infância- pressuposto 
de uma apropriação rápida e sem esforço de todo tipo de capacidades 
úteis- só ocorre sem demora ou perda de tempo, naquelas famílias 
possuidoras de um capital tão sólido que fazem com que todo o período de 
socialização seja, ao mesmo tempo, acumulação. Por consequência, a 
transmissão do capital cultural é, sem dúvida, a mais dissimulada forma de 
transmissão hereditária de capital. (BOURDIER, 2005, p.86) 

O “capital cultural” assim intitulado por Bourdier (2005) pode ser apropriado 

tanto materialmente- capital econômico, como simbolicamente- obra de arte, assim 

como, a expressão do sociólogo reforça as características do público da pesquisa. 

 Vale a pena lembrar que esses jovens têm acesso à internet, a livros, a 

exposições de obras de arte, a viagens de estudos em cidades históricas e, 

provavelmente, outras tantas acompanhadas de seus pais. São alunos de uma 

escola particular da cidade de Cachoeiro de Itapemirim- ES, lugar em que o índice 

do IDEB é superior em relação a outros estados brasileiros, conforme estudo 

apontado no capítulo 4. 

Sendo assim, é possível afirmar que quanto maior for o incentivo à leitura e à 

escrita, mais fácil será a visualização e compreensão do nativo digital frente às 

ortografias diferenciadas apontadas, de acordo com a mudança dos tempos e dos 

avanços das TICs. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Procurou-se, no decorrer dessa dissertação, analisar os textos escritos nos 

blogs e os textos elaborados na sala de aula por um grupo de alunos de uma escola 

particular da cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES.  

Para a análise, trabalhou-se com produções de textos elaborados pelos 

participantes na sala de aula e com os textos postados no blog, na perspectiva de 

aprimorar os registros das análises, escolhemos quatro aspectos: Ortografia, hábito 

de leitura, entendimento de registro e recurso fonético.  

Outra estratégia utilizada foi a aplicação de entrevista. Os participantes da 

pesquisa responderam a questões informais com o objetivo de fornecer informações 

intrínsecas sobre o que pensam os entrevistados a respeito da escrita, da leitura e 

das novas tecnologias. 

Por meio do material coletado e da aplicação dos aportes teóricos que 

embasaram a pesquisa chegou-se aos seguintes resultados: 

Constatou-se que o hábito de leitura e o entendimento de registro são, em 

ambientes real ou virtual, fatores determinantes para o alcance do resultado 

almejado. 

As infrações ortográficas encontradas nos textos e nos blogs dos alunos são 

decorrentes da reprodução da fala na escrita, fenômeno observável no universo de 

usuários da língua que não possuem uso proficiente da ortografia. 

Tais usos são considerados hipóteses fonéticas e desaparecem 

progressivamente, à medida em que o usuário se familiariza com textos escritos ou 

vivencia situações de comunicação em que é obrigado a expressar-se na escrita 

formal.  

Pessoas que são leitoras proficientes podem propositalmente utilizar o 

“internetês” como uma atividade lúdica, jamais o usarão em situações formais seja 

na interação virtual ou real. 

O leitor proficiente que tem o domínio da escrita formal, mesmo em ambientes 

que lhe propicie uma escrita rápida com uma ortografia particular, não fará uso 

desse tipo de escrita, pois sabe o momento que deve usar o registro formal ou 

informal. 

Não é a linguagem da internet que vai prejudicar a escrita em sala de aula ou 

em outro ambiente. Tal prejuízo é decorrente da falta de leitura que 
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consequentemente influenciará na aquisição da escrita proficiente: Todos os 

participantes da pesquisa que tinham o hábito de leitura revelaram fluência na 

escrita e entendimento de registro. 

A ortografia particular “internetês” não foi diagnosticada nem na escrita dos 

textos da sala de aula e nem na escrita elaborada nos blogs. 

O nível cultural, intelectual e social é fator determinante para que o sujeito  

tenha mais acesso  às tecnologias e, consequetemente, melhores condições de 

aquisição de  leitura e escrita proficientes. 

Face as constatações apresentadas, pode-se afirmar que o uso frequente da 

internet por estudantes na faixa etária de 13 a 15 anos não interfere negativamente 

na aquisição da escrita formal 

Com os resultados obtidos por meio da presente pesquisa, espera-se 

contribuir para a elaboração de estratégias de leitura e produção de textos com a 

utilização das ferramentas midiáticas e incentivar os professores imigrantes digitais a 

que vençam a resistência e usem lançar mãos das TIC’s no trabalho docente. 

Embora se tenha constatado os resultados aqui apresentados vale lembrar 

que estes são passíveis de questionamentos, pois não somos “donos” de nenhum 

conhecimento, apenas buscamos elucidar alguns fatores na escrita atual da geração 

que constitui os nativos digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

8  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA, José Maria Fernandes de. Breve História da Internet. Museu Virtual de 
Informática, 2005. Disponível em: 
HTTP://piano.dsi.uminho.pt/museu/INTERNET.PDF. Acesso em: 23/08/2012. 
 
BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. Tradução Martins Fontes.1992  
 
BARTHES, Rolland. O rumor da Língua. Trad. Mario Laranjeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Vida Para o Consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 
 
________________. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
 
BAZERMAN, Charles. Gêneros Textuais, tipificação e interação. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Cortez, 2006. 
 
BOURDIER, Pierre. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Ecro, 1983. 
 
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. A Era da Informática: Economia, 
Sociedade e Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Vida, 1999. 
 
_______________. A Galáxia da Internet. Reflexões sobre a internet, os negócios 
e a sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 
 
DEMO, Pedro. Educação Hoje “Novas” Tecnologias, Pressões  e 
Oportunidades.São Paulo: Atlas, 2009. 
 
DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard. Gêneros e progressão em expressão 
oral e escrita. Elementos para reflexões sobre uma experiência suíça (francófona). 
In “Gêneros Orais e escritos na escola”. Campinas (SP): Mercado de Letras; 2004. 
 
FOUCAULT, Michel. História da Loucura. Ed. Perpectiva: São Paulo, 1978. 

 

FREIRE, Paulo; SCHOR, Ira. Medo e ousadia, o cotidiano do professor. 2 ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 
FREITAS, Maria Teresa de Assunção. Leitura e escrita de adolescentes na 
internet e na escola. 2ª Ed. Autêntica editora- São Paulo- 2012. 
 
_____________. A importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam. 
51 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar Projetos de Pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da 
Silva e Guaracira Lopes louro. 9 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

http://piano.dsi.uminho.pt/museu/INTERNET.PDF.%20Acesso


111 

 

HAVELOCK, Eric A. A revolução da escrita na Grécia e suas consequencias 
culturais. São Paulo: Editora da UNESP/ Paz e Terra,1996. 370 p. 
 
KAUARK, Fabiana; MANHÃES, Fernanda Castro; MEDEIROS, Carlos Henrique. 
Metodologia do Trabalho Científico. Itabuna: Via Litterarum, 2010. 
 
KOCK, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender os sentidos do 
texto. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2012. 
 
KOMESU, Fabiana Cristina. A escrita das páginas eletrônicas pessoais da 
internet: a relação autor-herói/leitor. Dissertação (Mestrado em Linguística). 
Campinas: Instituto de Estudos da Linguagem(IEL), Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), 2001. 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2005.  
LAJOLO, Marisa. Do mundo da Leitura para a Leitura do Mundo. 3 ed. São Paulo: 
Ática, 2012. 
 
LEJEUNE, Phlilipe. O Pacto autobiográfico: de Rousseau à internet. Belo 
Horizonte: UFMG, 2008. 
 
LÉVY, Pierre. A Revolução Contemporânea em Matéria de Comunicação. 
FAMECOS. Porto Alegre, n. 9, dez. 1998. Disponível em: 
HTTP://revistaseletronicas.Pucrs.br/ojs/índex.php/revistafamecos/article/viewFile/300
9/2287. Acesso em:13/03/2013. 
 
___________. As tecnologias da Inteligência – Inteligência: O futuro do 
Pensamento na Era da Informática. São Paulo: Trinta e Quatro, 2008. 
 
___________. Cibercultura. São Paulo: Trinta e Quatro, 2002. 
 
___________. O que é Virtual? São Paulo: Trinta e Quatro, 2005. 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2000.  
 
__________________ . Adeus Professor, Adeus Professora? Novas exigências 
educacionais e profissão docente. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
LOMBARDIA, Pilar Garcia. Quem é a geração Y? HSM Management, 70 edição, 
2008. 
 
MACHADO, Irene. Gênero no Contexto digital. In: LEÃO, Lúcia (org). Interlab 
_Labirintos do Pensamento Contemporâneo. São Paulo: FAPESR/luminuras, 
2000, p.71-81 
 
MORAN, José Manuel. Novos desafios na educação: a Internet na educação 
presencial e virtual. Saberes e Linguagens de Educação e Comunicação p.19-44, 
2001. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/índex.php/revistafamecos/article/viewFile/3009/2287
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/índex.php/revistafamecos/article/viewFile/3009/2287


112 

 

MORIN, Edgar. O Método III: o conhecimento do conhecimento. 2 ed. Porto Alegre: 
Sulina, 1999. 
 
___________. Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. 3 ed. São 
Paulo: Cortez, 2001. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio; XAVIER, Antônio Carlos. Hipertexto e Gêneros 
Digitais novas formas de construção de sentidos. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e 
compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
 
MORAES, Denis de (org). Sociedade Midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006. 
OLIVEIRA, Natanael. A história das Redes Sociais. Artigonal. Diretório de Artigos 
Gratuitos, 2011. Disponível em: http://www.artigonal.com/marketing-na-internet-
artigos/a-história-das-redes-sociais-4665036.html. Acesso em: 11/11/2012. 
 
PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira. E-mail: um novo gênero textual. In: 
MARCUSCHI, Luiz Antônio; XAVIER, Antônio Carlos (orgs). Hipertexto e Gêneros 
Textuais. 3ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
 
PAULA, Danielly Ferreira Oliveira de; CAMELO, Marjory Barros. Redes Sociais: O 
tumblr e suas práticas escolares. Novas tecnologias na Educação, v. 10.nº1, 2012. 
 
PRENSKY, Mark. Nativos Digitais, Imigrantes Digitais. Trad. artigo “Digital 
natives, digital immigrantes” Roberta de Moraes Jesus de Souza. On the Horizon: 
NCB University Press, v.9 , n.5, out. 2001. 
 
PRIMO, Alex. Interação mediada por computador. Porto Alegre: Sulina, 2007. 
 
RAMAL, Andrea. Educação na Cibercultura. Porto Alegre: Artmed, 2002 
 
RIBEIRO, Tiago. Internetês: Abreviaturas e outras estratégias de escrita. 
Dissertação do Programa de Pós-Graduação da PUC/RJ, 2006. 
 
RECUERO, Raquel. Redes Sociais na Internet. Coleção Cibercultura. Porto Alegre: 
Sulina. 2009. 
_______________. Nebring: As Redes de Sociabilidade e os Weblogs. Sessões do 
Imaginário, PUC/RS: Famecos, n. 11, 2004. 
 
SCHITTINE, Denise. Blog: Comunicação e Escrita Íntima na Internet. Rio de janeiro: 
Civilização Brasileira, 2008. 
 
SIBILIA, Paula. O Show do Eu: A intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2008.  
 
SILVA, Ezequiel Theodoro da. Leitura e Realidade Brasileira. 4 ed. Porto Alegre: 
Mercado Aberto, 1988. 
 

http://www.artigonal.com/marketing-na-internet-artigos/a-história-das-redes-sociais-4665036.html
http://www.artigonal.com/marketing-na-internet-artigos/a-história-das-redes-sociais-4665036.html


113 

 

SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de. Comunicação, Educação e Novas 
Tecnologias. Campos dos Goytacazes, RJ: FAFIC ,2003. 

SOUZA, Marcos de, CORREIA, Vasti Gonçalves de Paula; SOUZA, Carlos Henrique 
de Medeiros. O real nativo e imigrante digital nas redes sociais digitais. 
Interscienceplace- Revista Científica Internaciona. Edição 24, volume 1. Artigo 1, 
2013 
 

SOUZA, Joaquim. Topologia de Redes. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, 2004. Disponível em: http://penta2.ufrgs.br/Joaquim/joca1.html.  Acesso em 
30/11/2012. 
 
TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e Alfabetização. 9 ed. São Paulo: Cortez, 
2012. 
 
VYGOTSKY, Lev. A formação Social da Mente. Trad. Grupo de Desenvolvimento e 
ritmos Biológicos Departamento de Ciências Biológicas – USP. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996. 
 
ZILBERMAN, Regina. Livros e leitura entre professores e alunos. P.23. IN: 
leitura. Brasília: Ministério da Educação, 2006. 
 
_________________. Leitura em Crise na Escola: As alternativas do Professor. 9 
ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2011. 

 
 

http://penta2.ufrgs.br/Joaquim/joca1.html

