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RESUMO 
 
 
 
 
 
               Este trabalho tem por objetivos: (1) descrever e interpretar o 

fenômeno da presença da grafia da CMC síncrona em textos escolares, e (2) 

identificar as representações que professores de língua materna têm sobre ele. Essa 

pesquisa justifica-se pela necessidade de um posicionamento do professor de língua 

portuguesa em relação ao uso que se faz, atualmente, de uma grafia típica de salas 

de bate-papo (do tipo MSN) em produções textuais escolares.  

               Fundamentam teoricamente este trabalho, estudos sobre: origem e 

evolução da escrita (Massini-Cagliari & Cagliari, 1999; Higounet, 2003; Aguiar, 

2005); o processo de aquisição da escrita (Ferreiro, 2001) e orientações sobre 

produção textual (Brasil, 2001); a escrita em ambiente virtual (Rheingold, 1996; 

Crystal, 2004; Possenti, 2006; Freitag & Fonseca e Silva, 2006); e conceitos de 

representação (Moscovici, 1978, 1995, 2003; Minayo, 1995; Freire & Lessa, 2003). 

              A abordagem metodológica adotada foi a hermenêutico-

fenomenológica (van Manen, 1990; Freire, 2007). A descrição e interpretação do 

fenômeno em foco foi feita por meio de registros textuais, coletados por meio de 

entrevistas e conversas hermenêuticas, mantidas com os cinco professores de 

língua portuguesa que participaram da investigação. 

              Os resultados da pesquisa revelam que os professores participantes 

não permitem o uso da grafia da CMC síncrona em textos escolares que exigem a 

variante escrita culta; contudo, alguns admitem essa grafia em textos que 

consideram informais. Os resultados também permitem afirmar que tipos de texto e 

praticidade são os temas que constituem o fenômeno investigado neste estudo. 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ABSTRACT 
 

 
 
 

 
                          This study aims at (1) describing and interpreting the presence of 

synchronous CMC spelling in school texts produced in Portuguese, taken as the 

phenomenon on focus; and (2) identifying the representations teachers of 

Portuguese have about this specific way of communicating. The research topic is 

justified by the need mother tongue teachers have to position themselves in terms of 

accepting or rejecting this kind of spelling in texts produced at school. 

             The investigation is theoretically grounded on studies about the written 

language origin and development (Massini-Cagliari & Cagliari, 1999; Higounet, 2003; 

Aguiar, 2005); the writing acquisition process (Ferreiro, 2001) and textual production 

orientations (Brasil, 2001); writing in virtual environments (Rheingold, 1996; Crystal, 

2004; Possenti, 2006; Freitag & Fonseca e Silva, 2006); and concepts of 

representation (Moscovici, 1978, 1995, 2003; Minayo, 1995; Freire & Lessa, 2003).                  

                     The methodologic approach adopt was the hermeneutic- 

phenomenological one (van Manen, 1990; Freire, 2007). The description and 

interpretation of the target phenomenon were undertaken through textual registers 

obtained in interviews and hermeneutic conversations the researcher had with the 

five Portuguese teachers enrolled in the investigation. 

                       The results of this research reveal that the teachers do not allow 

students to use synchronous CMC spelling in those texts in which the dominant 

linguistic pattern is required. However, they tend to be more flexible when writing 

regards informal texts. The research outcomes also provide evidence to claim that 

text types and facility are the themes that constitute the phenomenon of lived 

experience focused on in this study. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Leciono há 25 anos na Rede Pública de Ensino do Estado de São 

Paulo e, atualmente, também exerço o cargo de Assistente Técnico-Pedagógico de 

Língua Portuguesa no Departamento de Educação da Prefeitura de minha cidade – 

Jandira. Contudo, em 2005, minha situação profissional não era essa. Trabalhava, 

no período da manhã, em um colégio particular e, à tarde, em uma escola da rede 

pública de ensino, também em minha cidade, atuando no Ensino Fundamental e 

Médio. 

 Nesses anos, sempre lecionei língua materna e sempre procurei 

manter-me atualizado quanto às questões de ensino-aprendizagem desse idioma. 

Assim como muitos profissionais, também aprendi a usar instrumentos que nos são 

oferecidos pelos avanços tecnológicos. Tenho computador em minha casa e o uso 

para fins diversos: planejo aulas, faço pesquisas, mantenho conversas com meus 

amigos e com meus alunos através do Messenger (ambiente virtual para esse fim), e 

troco e-mail, entre outras atividades.  

 Fato importante de notar aqui é que, quando converso em ambiente 

virtual com meus alunos, eles usam expressões que, para mim, até certo tempo 

atrás, me eram estranhas. Vejamos um exemplo de conversa virtual1 com essas 

expressões: 

olavocabeca@hotmail.com diz: 
vc já tah saindo? 

emerson2006@hotmail.com diz: 

                                                
1 Esse trecho corresponde a um recorte de conversa mantida por dois amigos no MSN. A reprodução 
foi autorizada e os nomes incluídos são fictícios. 
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Ainda não mas vou sair daqui a pouco 
olavocabeca@hotmail.com diz: 

^~ 
olavocabeca@hotmail.com diz: 

hmm 
olavocabeca@hotmail.com diz: 

sooh 
olavocabeca@hotmail.com diz: 

vou ver oq faço 
olavocabeca@hotmail.com diz: 

^^ 
emerson2006@hotmail.com diz: 

certo, então até mais 
olavocabeca@hotmail.com diz: 

ateh 
olavocabeca@hotmail.com diz: 

brigado hem leo 
olavocabeca@hotmail.com diz: 

abrsçss 
emerson2006@hotmail.com diz: 

até mais�
 

 

                          Não foi fácil dominar essa maneira de escrever e, então, conseguir 

manter a comunicação com os alunos, no ambiente virtual, da mesma forma como 

eles faziam. Agora, reconheço a maior parte dessas expressões. Essa maneira de 

escrever não me incomoda e confesso que me sinto confortável em usá-la em 

ambiente virtual e, às vezes, até em anotações particulares em papel.  

                          Durante a rotina de revisão e correção de produções textuais de 

alunos, notei que aquelas expressões usadas em ambientes virtuais começavam a 

ser reproduzidas, também, nesses textos escolares. Abri discussão em sala de aula 

para avaliar, junto com os alunos, essa situação que, para mim, era nova e 

surpreendente. Pouco tempo depois, notei que os meios de comunicação também 

começavam a chamar a atenção do público para o uso dessa grafia – denominada 

internetês - fora e dentro do ambiente virtual. Constatei que a mídia trazia, 

constantemente, entrevistas com professores e pais de alunos, posicionando-se a 

respeito desses usos. Eu, como professor de português, também me pus a procurar 
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informações quanto a esses usos; porém, quaisquer que fossem meus 

posicionamentos, não me traziam segurança.  

                          Assim, fui a campo buscar, na literatura, estudos sobre o assunto e 

considerei que uma investigação mais detalhada poderia sanar minhas inquietações. 

Decidi então, apresentar um projeto ao Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Passei pelo processo de seleção, fui aprovado e, assim, dei 

início a esta pesquisa que focaliza a presença da grafia da  comunicação mediada 

por computador (CMC) síncrona em textos escolares em língua materna. Mais 

especificamente, meu trabalho se insere no âmbito do projeto A formação de 

professores na/para a sociedade em processo de digitalização, sob um enfoque 

hermenêutico-fenomenológico, desenvolvido por minha orientadora, Profª.  Drª.  

Maximina Maria Freire, e filiado a duas linhas de pesquisa do programa: Linguagem, 

Educação e Tecnologia e Linguagem e Educação. 

               Antes de justificar a inserção de minha pesquisa de maneira 

abrangente em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem, retomarei alguns 

aspectos históricos importantes. A Lingüística Aplicada (LA) caracterizou-se, em 

tempos passados, como sinônimo de princípios e da prática ensino/aprendizagem de 

língua estrangeira (Celani, 1992:17). Ainda nessa obra, a autora esclarece que as 

atuais pesquisas diversificam-se em outras áreas, caracterizando a LA em 

transdisciplinar. Porém, para que se chegasse a esclarecer a transdisciplinaridade 

de LA, vários autores procuraram, por muito tempo, melhor compreensão de sua 

identidade, emancipando-se da Lingüística Teórica. Ressalta Evensen (1998:81) que 

“estamos atuando em um campo multidisciplinar (no sentido mais estrito desse 

termo) ou participamos do desenvolvimento de uma transdisciplina emergente?”. 
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Nas idéias desse autor podemos perceber que a Lingüística Aplicada ampliou seus 

horizontes. Um exemplo dessas mudanças é a proposta de trabalho de alunos de 

outras áreas, como História e Educação Física, nesse programa. 

                  Considero minha pesquisa inserida no universo transdisciplinar da 

Lingüística Aplicada porque, focalizando questões de linguagem em uso,  procura 

colaborar com a melhoria da situação em que se encontra a escola pública no que 

tange ao ensino-aprendizagem de produção escrita em  língua materna, além de 

contribuir para a formação do professor de língua materna, ajudando-o a identificar 

suas representações e natureza da presença da grafia da CMC síncrona em textos 

escolares em língua materna. Considero importante saber a posição que o professor 

assume quanto ao uso da variante lingüística culta da língua materna e outras 

variantes. Nessa direção afirma Moita Lopes (2006:90): 

 

O projeto que vejo como parte de uma agenda ética de 
investigação em LA, envolve crucialmente um processo de 
renarração ou redescrição da vida social, como se apresenta, o 
que está diretamente relacionado à necessidade de 
compreendê-la. Isso é essencial para que lingüista aplicado 
possa situar seu trabalho no mundo, e não ser tragado por ele 
ao produzir conhecimento que não responda as questões 
contemporâneas em um mundo que não entendeu que em 
separado de si pesquisador, a separação entre teoria e prática 
é o nó da questão.  

 
 
           Entendendo o universo transdisciplinar em que se encontra a LA, 

cabe a mim, como lingüista aplicado, apresentar um trabalho que colabore com a 

transformação da sociedade e, em específico, a melhoria da escola pública. Assim, 

dei o iniciei o mestrado, pesquisei, discuti com meus pares e com minha orientadora, 

especialmente nos Seminários de Orientação, questões teóricas e metodológicas, 

referentes às pesquisas em andamento. 
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                          Nas leituras que fiz, em busca de embasamento teórico para minha 

pesquisa, encontrei, na literatura, a preocupação com o fenômeno descrito e 

interpretado neste trabalho e notei que ela é recente, como veremos. 

                          Em Rheingold (1996), encontrei a história da Internet e a 

comunicação mediada por computador que a Internet propicia. Pesquisando Crystal 

(2004), encontrei um trabalho voltado para as conseqüências que o uso da Internet 

possa trazer para a linguagem, por meio de questionamentos referentes a ela  em 

ambientes virtuais. 

                        Freitag & Fonseca e Silva (2006) apresentam seus posicionamentos 

quanto à transposição da grafia usada em CMC para fora do ambiente virtual. As 

autoras não apresentam uma visão negativa em relação a tal transposição, tratando-

a como sub-norma da língua. Já Possenti (2006) trata do internetês como mais um 

recurso para a comunicação e não considera alarmante o seu uso fora do ambiente 

virtual. Apenas adverte que a escola tem por obrigação ensinar a variante culta da 

língua. 

                    Procurando trabalhos relacionados às áreas que abordo em minha 

pesquisa, encontrei, na dissertação de mestrado de Santos (2007:9), uma 

preocupação com a produção escrita. A autora, com seu trabalho, contribui para 

uma metodologia do ensino de redação, já que os sistemas governamentais de 

avaliação e vestibulares revelam as dificuldades que os alunos têm para redigir. 

Para realizar tal pesquisa, a autora trabalhou com alunos do último ano de Ensino 

Médio, desenvolvendo habilidades de escrita por meio de um ensino por etapas, 

como descrito a seguir (Santos, 2006:84): 

• o desenvolvimento da idéia central: etapa em que se define  o 

tema; 
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• a constituição do leitor:  etapa em que o produtor cria um modelo 

de leitor com o qual ele deseja interagir; 

• o estabelecimento de objetivo do texto: etapa em que professor e 

aluno negociam o alvo a ser alcançado; 

• o estabelecimento da tipologia textual: etapa em que se escolhe o 

tipo de texto (narrativo, descritivo e/ou dissertativo, exemplifica a 

autora)  a ser produzido; 

• a escolha de um gênero:  etapa em que, ao selecionar o gênero 

de texto a ser produzido, o escritor poderá fazer escolhas 

lingüísticas e retóricas, com o propósito de atingir seus objetivos; 

• a elaboração do roteiro: etapa  que permitirá ao aluno dar 

seqüência às idéias, de modo ordenado; 

• a organização dos parágrafos: etapa em que o escritor sinalizará 

ao leitor a disposição lógica de suas idéias; 

• o uso de conectivos e pontuação:  etapa em que o aluno relaciona 

as partes do texto; frases, períodos e parágrafos; 

• a elaboração do título: etapa em que o aluno perceberá a 

diferença entre tema e título; 

• a prática da revisão: etapa indispensável à produção escrita. 

Quanto a essa etapa a autora salienta que é comum os alunos 

não a realizar e professores a confundirem  com avaliação; 

• a prática da reescrita: etapa em que, revisto e/ou modificado o 

texto, produz-se o texto final.  

 Pedrosa (2006) também apresenta um trabalho relacionado à 

produção escrita. Em sua dissertação de mestrado, a autora  analisa o trabalho 
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direcionando ao ensino de produção escrita, desenvolvido por livros didáticos de 

Língua Portuguesa, destinados às quatro últimas séries do Ensino Fundamental. 

Seu propósito é avaliar o papel de contribuição desses livros para o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem envolvidas no domínio da produção 

escrita. Os resultados apresentados pela autora revelam que os modelos de ensino 

de produção escrita, constantes nos livros didáticos, ainda são os tradicionais 

(descrição, narração e dissertação), levando o aluno a acreditar que serão esses os 

tipos de textos que ele encontrará no mundo.  

 O trabalho de Pedrosa (2006) revela que boa parcela dos livros 

didáticos que pesquisou, não atenta para o fato de que essas práticas cristalizadas 

não conseguem promover a capacidade de produção escrita dos alunos, quanto a 

textos que circulam fora do ambiente escolar. Considera que os livros, assim como 

se apresentam, não contemplam o preparo do aluno para a diversidade discursiva 

que é necessária ao longo da vida. Alerta a autora: 

 

Se um dos objetivos da escola é permitir ao aluno o acesso aos 
usos sociais da escrita, aos textos que circulam fora do 
ambiente escolar – objetivos que se encontram inclusive, 
legitimados pelos PCN - não parece ser justificável, em 
primeiro lugar, o critério de diversidade tomado pela Avaliação, 
uma vez que a grande incidência reside nas atividades que 
propõem para a produção de textos escritos os modelos 
clássicos de texto escolar. (...) Em segundo lugar, diante dos 
dados obtidos, percebe-se que a prioridade não está em 
permitir o acesso a gêneros que circulam no universo extra-
escolar, ainda que alguns destes sejam lhes apresentados 
(Pedrosa, 2006:132-133). 

 
 
                    Com relação à escrita digital, encontrei na investigação de Soares 

(2001) uma preocupação com a influência da Internet em textos escolares. A partir 

de um contexto de pesquisa que abarcava alunos de Ensino Médio,  usuários e não 

usuários da Internet, a pesquisadora  verifica se a Internet influencia tanto na riqueza 

de idéias quanto no domínio lingüístico. Os resultados (Soares, 2001:91) mostram 
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que, apesar de não indicarem grande domínio lingüístico, em relação à norma culta 

da Língua Portuguesa, não há interferência significativa da Internet no domínio 

lingüístico em situação de escrita. A pesquisadora revela ainda que as limitações 

lingüísticas dos alunos que acessam a Internet e dos que não acessam, não 

diferem. Seus resultados revelam ainda que, em relação à informatividade e 

intertextualidade, os alunos que acessam a Internet são mais bem sucedidos que 

aqueles que não a acessam. 

             Encontrei ainda no trabalho de Ribas et al. (2007) a apresentação de 

algumas características da escrita virtual e a constatação da influência dessa escrita 

por adolescentes que estão em processo de aprimoramento de sua produção 

escrita. Para realizar esse trabalho, os autores pesquisaram 50 produções escritas 

escolares. Os resultados revelaram que, dessas 50 produções, 5 continham  algum 

tipo de escrita virtual, número considerado pequeno pelos autores. Os autores 

consideram possível afirmar que a linguagem virtual influencia, de forma negativa, a 

linguagem formal do público-alvo de sua pesquisa.  

                        Apesar desses trabalhos discutirem questões relativas a produções 

textuais e a conseqüências do uso da escrita da CMC síncrona, não encontrei um 

trabalho que tratasse das representações de professores quanto à presença dessa 

grafia em textos escolares, nem tão pouco um trabalho que procurasse saber da 

natureza desse fenômeno. Assim, defini, como objetivos dessa pesquisa, descrever 

e interpretar o fenômeno da presença da grafia da CMC síncrona em textos 

escolares, bem como investigar as representações que professores de língua 

materna têm sobre essa presença. 

                          Para que meus objetivos fossem alcançados, elaborei duas 

perguntas de pesquisa: 
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1.   Que representações professores de língua materna têm da 

presença da grafia da CMC síncrona em textos escolares? 

 

2. Qual a natureza da presença da grafia usada em CMC síncrona 

em textos escolares produzidos em Língua Materna? 

                         

                       Participaram dessa pesquisa 5 professores de Língua Portuguesa, os 

quais responderam um questionário que revelou a necessidade de “conversas 

hermenêuticas” (Gadamer, 1997). Os textos coletados foram interpretados sob o 

enfoque hermenêutico-fenomenológico (van Manen, 1990), como explicitado no 

corpo da dissertação. 

 Os resultados de minha investigação, que poderão servir de insumo à 

reflexão de outros professores de Língua Portuguesa, estão apresentados nessa 

dissertação, organizada da forma que passo a descrever.  

 No capítulo 1, apresento os autores que embasam o estudo que fiz. 

Além dos já citados, apresento a origem e desenvolvimento da escrita (Higounet, 

2003; Massini-Cagliari & Cagliari, 1999), discuto a alfabetização e produção escrita 

escolar (Ferreiro, 2001; Brasil, 2001) e abordo a produção escrita em ambiente 

digital (Crystal, 2004; Possenti, 2006; Rheingold, 1996). Trago, também, o conceito 

de representação nas visões de Moscovici (1978, 1995, 2003), Minayo (1995) e 

Freire & Lessa (2003).  

       No capítulo 2, apresento e discuto a abordagem hermenêutico-

fenomenológica, enfoque metodológico que adotei para minha pesquisa. Além dessa 

discussão, descrevo, nesse capítulo, o contexto e participantes de pesquisa, bem 

como os instrumentos e procedimentos de coleta de textos a serem interpretados. 

 No capítulo 3, apresento e interpreto as representações de 

professores de língua materna sobre a grafia da CMC síncrona em textos escolares. 
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Ainda neste capítulo, apresento os temas que revelam a natureza e a estrutura do 

fenômeno investigado. 

 Além desses três capítulos, apresento, nas Considerações Finais, 

minhas reflexões sobre o trabalho realizado e seus resultados. Apresento, também, 

minha percepção sobre como a pesquisa que realizei pode trazer contribuições para 

a formação de professores de língua materna.  
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CAPÍTULO 1 
 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

                           Este capítulo apresenta a fundamentação teórica na qual embaso o 

estudo realizado. Baseio-me no histórico de Higounet (2003), Massini-Cagliari & 

Cagliari (1999) e Aguiar (2005) sobre origem e evolução da escrita; nas idéias de 

Ferreiro (2001) e nas orientações dos PCN-LM (Brasil, 2001) sobre aquisição da 

escrita e produção de texto escrito; nas idéias de Crystal (2004), Possenti (2006), 

Rheingold (1996) e Freitag & Fonseca e Silva (2006) sobre escrita em ambiente 

virtual e nos conceitos de representação sobre a perspectiva de Moscovici (1978, 

1995, 2003), Minayo (1995), Freire & Lessa (2003). 

 

 

1.1 PRODUÇÃO ESCRITA 

 

 

                          Ao produzir textos em ambientes virtuais, o usuário, por motivos 

variados (que discutiremos adiante, neste capítulo), faz mudanças gráficas, que 

começam a aparecer em produções escritas escolares. Nesta seção, apresento 

como, ao longo da história, a grafia transformou-se; como se transforma em 

ambiente virtual e como a escola trata as produções escritas escolares. Essa 

contextualização possibilita direcionar a discussão sobre o papel do professor em 

relação à presença da grafia própria da CMC síncrona em textos escolares. 
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1.1.1 Origem e Desenvolvimento da Produção Escrita 

 

 

 Dentre os vários conceitos atribuídos à escrita, adoto, para esse 

trabalho, o conceito de Higounet (2003:10): 

 

[...] a escrita não é apenas um procedimento destinado a fixar a palavra, um 
meio de expressão permanente, mas também dá acesso direto ao mundo 
das idéias, reproduz bem a linguagem articulada, permite ainda apreender o 
pensamento e fazê-lo atravessar o espaço e o tempo. 

 

 Antes de iniciar o registro das fases por quais passou e passa a 

escrita, considero necessário entendermos como o material usado para escrever é 

responsável pela manutenção e transformação da língua.  

 Massini-Cagliari & Cagliari (1999:42) apontam que alguns suportes 

costumam ser mais conservadores e de caligrafia mais clara, como é o caso do uso 

da pedra, enquanto que outros proporcionam evolução mais rápida, com traços 

individuais, como é o caso das escritas em papiro. Esses traços individuais, 

principalmente oriundos da escrita cursiva, tendiam a se modificar de escritor para 

escritor. Os autores ainda destacam que a orientação – direção da escrita – foi outro 

fator de forte influência na transformação da forma da escrita: sinistrógrada (da 

direita para a esquerda), destrógrada (da esquerda para a direita) e bustrofédon 

(com uma linha sinistrógrada e outra destrógrada, sucessivamente). 

 Higounet (2003:13) aponta que a escrita passa por três estágios: 

escritas sintéticas, analíticas e fonéticas. Para o autor, as escritas sintéticas são 

“sinal ou grupos de sinais que serviram para sugerir uma frase inteira ou as idéias 

contidas numa frase” (Higounet, 2003:13); são as tentativas de representação 

gráfica das idéias do ser humano. Esse estágio, que comporta o anterior ao 
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nascimento da escrita, corresponde aos desenhos nas grutas da antiguidade e às 

pinturas rupestres de sítios pré-históricos e petroglifos encontrados na Europa e 

Península Ibérica (Higounet, 2003:11-12). A escrita nasce a partir desse estágio e o  

autor denomina essa nova fase de escrita analítica, cujas palavras são isoladas das 

frases. Ao notar as palavras, o homem passa a observar seus sons e chega ao 

terceiro estágio da escrita: a escrita fonética, que pode ser dividida em silábica ou 

alfabética. Esses segundo e terceiro estágios da escrita são analisados por Massini-

Cagliari & Cagliari (1999:21) como escrita ideográfica e fonográfica.  

                          A escrita ideográfica é “todo sistema de idéias veiculadas pelas 

palavras para depois chegar aos sons” (Massini-Cagliari & Cagliari, 1999:23), 

enquanto que escrita fonográfica “é aquela que representa a linguagem, partindo da 

representação dos sons” (Massini-Cagliari & Cagliari, 1999:26). Essa última pode 

ser melhor compreendida a partir de suas subdivisões:  

a) Escrita silábica:  que exige um símbolo representando cada sílaba 

de uma dada língua (Massini-Cagliari & Cagliari, 1999:27);  

b) Escrita consonantal:  que não exige a representação gráfica das  

vogais pois estas podem ser percebidas pelo contexto (Massini-

Cagliari & Cagliari, 1999:28). Os autores lembram que a língua 

portuguesa, por exemplo, não poderia usar a escrita consonantal, 

uma vez que temos cinco vogais, o que dificultaria a inferência no 

sentido de entender quais delas a escrita quer representar 

(Massini-Cagliari & Cagliari, 1999:29).  

c) Escrita fonética (ou alfabética): que consiste em representar as 

unidades de som da fala (Massini-Cagliari & Cagliari, 1999:30). 
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Os autores apontam que a invenção da escrita alfabética 

ortográfica resolve um grande problema da escrita fonética, pois 

possibilita que as variações lingüísticas da fala possam ser 

compreendidas pela mesma escrita (Massini-Cagliari & Cagliari, 

1999:30).    

  

 A escrita surge entre os sumérios e os egípcios, há mais ou menos 

3.000 anos a.C. (Aguiar, 2005:30).  Os sumérios, povos que viviam na 

Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, atual região do Iraque, Turquia e 

Síria, foram os primeiros a desenvolver uma escrita em forma de cunhas (escrita 

cuneiforme), que representava palavras ou números. Essa escrita pode ser 

observada na figura 2, a seguir: 

 

 
Figura 1: Escrita Cuneiforme2 

 

                          A representação era feita conforme as disposições dessas cunhas, 

cujos desenhos eram feitos com estiletes em tabletes de argila, posteriormente 

cozidos ao fogo. Primeiramente, essa escrita era usada para registrar quantidades; 
                                                
2 Fonte: http://trilux.org/img/cuneiforme.jpg 
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posteriormente, evoluiu para pictogramas: “figuras que representavam objetos e que, 

simplificados, foram dar nos sinais em cunha que já representavam idéias e coisas 

do mundo” (Aguiar, 2005:30). A escrita cuneiforme se propagou por toda a Ásia, 

tornando-se o meio de expressão de várias línguas (Higounet, 2003:29; Aguiar, 

2005:30). A propagação da escrita cuneiforme foi possível porque essa forma de 

escrita originou os 30 ou 32 sinais que, por sua vez, deram origem ao alfabeto 

Ugarit, do qual descendem os alfabetos ocidentais.   

 Os egípcios também inventaram um sistema de escrita ideográfica, 

que data de, mais ou menos, 3.000 a.C. O exemplo mais antigo dessa escrita foi 

encontrado nas tabuletas de Ahâ, primeiro rei da dinastia tinita. São os hieróglifos 

(do grego hieros = sagrado e glyphein = gravar), sinais muito próximos do desenho 

(figura 3) e que possuem um caráter decorativo, considerados pelos egípcios a fala 

dos deuses (Higounet, 2003:39).  

 
Figura 2: Hieróglifos3 

                                                
3 Fonte: http://www.mariomarcia.com/FotosViagens/Africa/Egipto/EgiptoCenterBottom.htm  
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                        Uma pedra - a famosa pedra de Roseta – feita de basalto negro  foi 

descoberta em 1799, às margens do rio Nilo.  Esta pedra traz uma inscrição 

reproduzida em três escritas: grega, demótica e hieroglífica que mais tarde foi 

decifrada pelo francês Jean-François Champollion (Aguiar, 2005:40).  Na figura 4, a 

seguir podemos visualizar as três escritas: 

 

 
Figura 3: Pedra de roseta4 

         

                       Diferente das outras escritas antigas, a escrita egípcia com 

hieróglifos não se estendeu por outras regiões. Ao lado dessa escrita, os egípcios 

                                                
4 Fonte: http://www.britishmuseum.org/ 
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inventaram outra, a  hierática, que deu lugar, mais tarde, à  demótica, mais rápida de 

escrever e assim mais adequada às cartas e contratos comerciais. 

 A escrita egípcia era gravada geralmente em pedras; porém, 

pesquisadores a encontram  registrada com tinta, em sarcófagos de madeira ou em 

papiros que continham traçado mais simplificado que o encontrado em pedras. Os 

sinais tinham orientação da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e do 

alto para baixo (Higounet, 2003:39). 

 Outro sistema de escrita muito antigo, que vale ressaltar nesse 

trabalho, é a escrita dos chineses (Higounet, 2003:48), como ilustrado na figura 5: 

 

 

Figura 4: Escrita chinesa5   

 

 

 Também ideográfica, essa escrita é a única, dentre as antigas, que 

está atualmente em uso, sofrendo poucas alterações, desde sua invenção. Os 

caracteres dessa escrita são dispostos em colunas de alto para baixo e da direita 

para a esquerda.  Com o passar do tempo, ela se espalhou pelos territórios vizinhos 

da China, como o Japão e a Coréia 

                                                
5  Fonte: http://www.minhachina.com/chines/licao1/image/escritaantiga.JPG 
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 Dentre as várias escritas surgidas após esse período, Higounet 

(2003:54-55) faz ainda uma descrição das escritas pré-colombinas, cipriota e 

persepolitana.  

 Inscrições encontradas na região de Biblos (Higounet, 2003:60-61), 

gravadas em pedra ou bronze, datam do séc. XV ou XIV a.C, não possuem caráter 

ideográfico. Seus sinais, cento e catorze, representam a passagem de uma escrita 

silábica para uma escrita alfabética. Escribas da região de Ugarit desenvolveram  

uma escrita alfabética por volta do séc. XIV a.C. As descobertas da região de Ugarit 

e Biblos representam, segundo Higounet (2003:62), uma das mais importantes 

descobertas arqueológicas para a história da escrita. Esse alfabeto, denominado 

ugarítico, tem aspecto cuneiforme e soma trinta sinais, ilustrados na figura 6. O leitor 

poderá identificar semelhanças entre essa escrita e os cuneiformes sumérios, 

porém, adverte Higounet (2003:64), as semelhanças estão presentes unicamente na 

forma:   

 

 
Figura 5: Alfabeto ugarítico6 

                                                
6 Fonte: http://www.weisetraducoes.com.br/origem.html 
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 A região da Síria, onde se situam os portos de Ugarit e Biblos, foi 

uma região de comércio intenso, fato que impulsionou os povos dessa região a 

pesquisar uma nova prática de escrita.  Nesse cenário, os fenícios desenvolveram 

um alfabeto composto por apenas vinte e dois sinais, os quais possibilitaram 

escrever qualquer palavra. Cada sinal do alfabeto consonantal ugarítico representa 

uma consoante ou uma das três vogais a, e, u combinado com o alef (´), sinal da 

língua semítica (Higounet, 2003:64). Essa escrita apresenta-se sempre em linhas 

horizontais, orientadas da direita para esquerda. 

 A maneira como se formou esse alfabeto não é simples: os povos 

habitantes da região de Ugarit e Biblos fizeram uma lista de palavras iniciadas por 

sons diferentes e, assim, distinguiram as diferentes consoantes de sua língua. As 

palavras dessa relação deveriam ter como significado algo que fosse diretamente 

associado com os hieróglifos egípcios. A primeira palavra da lista era boi (’alef), 

assim o hieróglifo escolhido para esse som foi a cabeça de um boi. A segunda 

palavra era casa (beth), cujo hieróglifo escolhido era o de casa em egípcio. Dessa 

forma (Massini-Cagliari & Cagliari, 1999:168), chegou-se aos vinte e dois sinais que 

representavam consoantes, ilustrados na figura 7:  

 
Figura 6: Alfabeto fenício7 

                                                
7 Fonte: www.uned.es/.../FENICIOS/fenicios2.htm 
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 Para que possamos entender melhor esse primeiro sistema fonético 

da escrita, leiamos a explicação de Massini-Cagliari & Cagliari (1999:171): 

 

(...) o novo sistema de escrita, além de escrever só consoantes, passou a 
ser uma forma de escrita puramente fonética. Agora, para escrever, era 
preciso decompor as sílabas em seus elementos consonantais e vocálicos 
para registrar, com novos caracteres, apenas os elementos consonantais. 
(...) bastava saber o nome das letras, reconhecer o som consonantal inicial 
e usar o caractere correspondente para escrever as consoantes 
equivalentes que iam sendo detectadas nas palavras que se queria 
escrever. 

 
 
 Assim, por exemplo, se em língua portuguesa, quiséssemos 

escrever as palavras beba, bebo ou bobo, com o sistema fenício, escreveríamos BB 

e o contexto em que minha frase estivesse inserida esclareceria o significado 

pretendido. 

 Segundo Higounet (2003:65), todas as tentativas de desvendar a 

origem da escrita fenícia são incertas. Dunand (1945) supõe que o alfabeto fenício 

resulta de influência egípcia. 

 A escrita fenícia foi adotada pelos arameus que, por sua vez, 

influenciaram a formação do alfabeto hebraico (Higounet, 2003:70-72). Também a 

escrita árabe, uma das grandes escritas internacionais (Higounet, 2003:75), está 

ligada à  aramaica por sua formação. Apesar da tradição de creditar a um membro 

da família de Maomé a invenção dessa escrita (Higounet, 2003:76), pesquisadores 

supõem que  sua origem  se deva aos povos glassânidas, da Síria, ou laquimidas, 

da Mesopotâmia, embasados em achados epigráficos. Também é uma escrita 

orientada da direita pra esquerda.  

                           Essa escrita, de vinte e oito sinais, ao ser grafada em materiais 

diversos, evolui para dois tipos: o cúfico e o nashki. Enquanto o nashki era grafado 

sobre papiro ou outros suportes lisos e tinha formas flexíveis e arredondadas, o 

cúfico era grafado em couro e pergaminho, tinha forma angulosa e rígida.  Os 
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muçulmanos de diferentes línguas adotaram o alfabeto árabe para a escrita dos 

sons de suas línguas, o que conseqüentemente tornou-se o elo do mundo 

muçulmano (Higounet, 2003:79). 

 De origem muito antiga também são as escritas indianas, que datam 

do séc. III a.C. Subdividem-se em duas: a escrita kharostri e brahmi. A duas 

apresentam, na formação gráfica, aproximação com a escrita aramaica e fenícia, 

entretanto, só a escrita brahmi tornou-se a base de todas as escritas do imenso 

mundo de cultura indiana, dentre elas, as escritas do Nepal e a escrita nagari, da 

Índia do Sul (Higounet, 2003:83).   

                     A escrita brahmi possui quatro sinais para vogais e trinta sinais 

silábicos. Entre outras suposições sobre a origem dessa escrita, está a tese de que 

a invenção do brahmi sofre influência fenícia. As escritas indianas notaram outras 

escritas da Ásia, entre elas, o tibetano (Higounet, 2003:84).  

 Feita a descrição do trajeto da escrita fenícia, sendo adotada ou 

influenciando a formação de escritas orientais, passo a descrever como o alfabeto 

fenício influencia a formação da escrita ocidental. 

 A origem da escrita grega também sofre influência da escrita fenícia. 

Não é exato o período da formação da escrita grega, mas sabe-se que sua 

adaptação foi lenta, uma vez que houve várias tentativas regionais de reformulação 

desse alfabeto.  

                               A partir de 500 d.C., a escrita grega é orientada da esquerda 

para a direita. A adaptação do sistema de escrita dos fenícios para escrever a língua 

grega encontrou a seguinte  dificuldade: o modo de composição de palavras de cada 

língua. A escrita fenícia era consonantal, como vimos, e suas três vogais eram 

pronunciadas, mas não tinham representação gráfica. O grego, por sua vez, 
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compunha palavras com acréscimo de prefixos e sufixos a seus radicais. Para 

adaptar sua língua ao sistema de escrita dos fenícios, os gregos inventaram 

representações gráficas para as vogais gregas e aumentaram mais duas vogais, 

atendendo às necessidades de representação fonética dessa língua (Higounet, 

2003:127). Assim, o grego clássico chega a 24 sinais, como ilustrado na figura 8, a 

seguir: 

 

 
Figura 7: Alfabeto grego8 

 

 Algumas letras fenícias foram usadas para representar outros sons 

gregos e outras foram criadas,  no estilo fenício,  para atender à língua grega. O som 

de cada letra também é adaptado do fenício para o grego; assim,  aleph tornou-se a 

vogal alfa, beth torno-se beta, e assim por diante (Higounet, 2003:90; Massini-

Cagliari & Cagliari; 1999:171). Assim como outras escritas estudadas até aqui, o 

                                                
8 http://www.alexfisica.com.br/imagens/grego.gif 
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material usado como suporte para escrever, entre eles a pedra e o papiro, 

colaboraram para modificar a escrita grega.  

 O alfabeto latino revela-se a partir de uma fíbula de ouro de 

Prenesta e monumentos da antiga Roma, mais precisamente uma pedra negra do 

fórum desse império. Esses achados datam do séc. VII e VI a.C. e apresentam uma 

escrita orientada da direita para esquerda. Outros textos encontrados entre os 

séculos VI e IV a.C. evoluem com essa orientação. Os caracteres da escrita latina 

derivam do alfabeto grego ocidental, porém sofrem forte influência do alfabeto 

etrusco (Higounet, 2003:105). Assim como os gregos mudaram os nomes das letras 

fenícias, os romanos também mudaram o nome das letras gregas: alfa virou 

simplesmente a, beta virou b, zeta virou z, e, assim, temos o alfabeto que  é usado 

até nossos tempos. Abaixo, na figura 9, trago uma ilustração do alfabeto latino: 

 

 
Figura 8: Alfabeto latino9 

                                                
9 Fonte: http://www.radames.manosso.nom.br/gramatica/images/grafemas%20romanos.jpg 
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 A partir do século I, o alfabeto latino surge com 23 letras. Com o 

avanço das conquistas do Império Romano, a língua latina impõe-se na Península 

Itálica  e no Ocidente Antigo inteiro. Higounet (2003:105) atesta que, nessa fase, 

termina “a gênese e constituição” da nossa escrita. Desde esse período até nossos 

tempos, o que temos é a evolução da forma desse alfabeto (Higounet, 2003:105). 

Os romanos do início de nossa era usavam dois tipos de escrita: uma comum 

clássica utilizada para escrever livros e atas; e outra, para  edições de luxo.   

                          A forma de escrever esse alfabeto modificou-se muitas vezes desde 

a invenção do alfabeto latino até nossos tempos, seja por estilo ou por alguma 

necessidade.  Dentre as modificações que a forma  do alfabeto latino sofreu até os 

nossos tempos, foi a diferenciação do I e U, que,  quando escritos em letras 

minúsculas e juntas, em letras cursivas,  causavam  desconforto no momento da 

leitura. A solução para esse problema foi colocar um pingo acima da letra I (i). Outro 

problema foi o encontro do alfabeto latino com a escrita das línguas germânicas que 

precisavam diferenciar o V de VV. A solução foi gerar uma nova letra: o W, chamado 

pelos portugueses de duplo vê (Massini-Cagliari & Cagliari, 1999:46).  

                        Cada língua que adotou o alfabeto latino fez suas modificações 

conforme suas necessidades. Um  exemplo disso é a cedilha (ç) em língua 

portuguesa e os diacríticos – marcas diferenciadoras – no alfabeto tcheco e sueco. 

Esses exemplos nos levam a observar o quanto  variadas são as formas que temos 

hoje de alfabetos originários da língua latina.  

                         Outro exemplo é a letra H, que tem sido usada nas mais diversas 

circunstâncias na escrita da língua latina: modificando o valor fonético de outra letra, 

formando  dígrafos (Massini-Cagliari & Cagliari, 1999:177). 
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 O estudo da origem e do desenvolvifmento da escrita é importante, 

neste trabalho, para que possamos compreender como a escrita tansformou-se e 

como ainda se transforma. Os diferentes materiais, diferentes instrumentos usados 

para escrever possibilitaram, como vimos,  as transformações por quais passou a 

escrita. Veremos, na última seção deste capítulo que, usar o computador para 

escrever, também trouxe modificações na escrita e que essas modificações estão 

presentes em textos escritos nas escolas.  

 

 

1.1.2 Alfabetização e Produção Escrita Escolar 

 

 

 Hoje, para serem alfabetizadas, as crianças são expostas, 

primeiramente, a letras de imprensa e, depois, a letras cursivas - uma estratégia 

considerada mais fácil por professores alfabetizadores (Massini-Cagliari & Cagliari, 

1999:51).  A criança é exposta desde cedo à escrita, porém a aprendizagem do 

aspecto formal da escrita inicia-se com 3 ou 4 anos e segue até, aproximadamente, 

seus 10 anos.  

                          A primeira fase da aquisição da escrita pela criança é a fase pré-

silábica em que, com 3 ou 4 anos, a criança começa a diferenciar escrita de desenho 

e começa a querer escrever. Nessa fase, a escrita tem a aparência de rabiscos mas, 

num segundo momento, a criança constroi letras e números, sem diferenciá-los ou 

associá-los à fala.  
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                          A segunda fase de aquisição da escrita é a fase silábica ou 

semifonética. A criança, então com 5 ou 6 anos, reconhece a escrita como uma 

representação da fala.  

                          Na terceira fase, alfabética ou fonética, de 6 a 7 anos, a criança 

passa a representar a fala pela escrita, sinalizando diferenças sonoras.  

                          Na quarta fase,  transicional,  a criança, com 8 anos, começa a 

adquirir padrões ortográficos, morfológicos e visuais.  

                          Por fim, aos 10 anos, na fase ortográfica correta, a criança domina 

regras básicas de ortografia, sinais de acentuação, grupos consonantais e seu 

repertório vocabular passa a ampliar-se rapidamente. 

 Para Ferrreiro (2001:43), a escrita é um objeto cultural, construído 

pela humanidade. Sob tal caracterização, está presente no ambiente social em que 

cresce a criança que procura compreender a natureza dessa escrita muito antes 

mesmo de entrar na escola. Afirma a pesquisadora: 

 

Desde que nascem são construtoras de conhecimento. No esforço de 
compreender o mundo que as cerca, levantam problemas muito difíceis e 
abstratos e tratam, por si próprias, de descobrir respostas para eles. Estão 
construindo objetos complexos de conhecimento e o sistema de escrita é 
um deles (Ferreiro, 2001:65). 
 

 
                        Alfabetizada, a criança passará a produzir textos escritos por ela 

mesma. Para confrontarmos a presença da grafia utilizada em CMC síncrona em 

textos escolares com a grafia esperada pelo professor de língua materna em suas 

aulas, vejamos quais são os objetivos e conteúdos do trabalho de produção de 

textos escritos na escola.  

                        Para a elaboração de aulas de produção de textos, o professor de 

língua materna conta com as orientações dos PCN – Parâmetros Curriculares 

Nacionais – de Língua Portuguesa. Este documento tem o objetivo de apoiar 
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discussões pedagógicas, elaboração de projetos educativos, planejamento de aulas, 

reflexão sobre a prática educativa e análise de material didático. Segundo os PCN-

LM-EF (Brasil, 2001:23), a escola tem, como incumbência, ampliar o conhecimento 

prévio de seu aluno, tornando-o capaz de interpretar diferentes textos presentes em 

nossa sociedade e de produzir textos adequados às várias situações que vivencia.   

Os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:23) aconselham que a escola se liberte 

de mitos ainda existentes no ensino da oralidade. Um deles se refere à existência de 

uma forma correta de se falar, a qual se assemelha à escrita, enfatizando que ela  é 

o espelho da fala. Essas crenças produzem uma prática de desvalorização da forma 

de falar do aluno e denotam um desconhecimento de que a escrita de uma língua 

não corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que um 

deles tenha em dado momento histórico. Os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:31-32) 

enfatizam que aquilo que devemos levar em consideração no ensino de linguagem 

oral não se resume ao falar certo ou errado, pois o contexto em que ocorre a 

comunicação é determinante da pertinência e adequação de como se usa a 

linguagem oral. Segundo os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:32), ensinar a linguagem oral:  

 

É saber, portanto, quais variedades e registros da língua oral são 
pertinentes em função comunicativa, do contexto e dos interlocutores a 
quem o texto se dirige. A questão não é de correção da forma, mas de sua 
adequação às circunstâncias de uso, ou seja, de utilização eficaz da 
linguagem: falar bem é falar adequadamente, é produzir o efeito 
pretendido. 

 

 
Segundo os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:33), o simples domínio do 

alfabeto não garante a possibilidade de compreensão e produção de textos. 

Recomendam que o professor leia textos de vários gêneros para que as crianças, 

mesmo que não saibam ler e escrever convencionalmente, aprendam como são 

organizados, na escrita: “desde o vocabulário até os recursos coesivos que lhes são 

característicos” (Brasil, 2001:34). A fim de formar escritores e leitores competentes 



28 
 

 

em situações de comunicação verdadeira, os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:34) propõem 

o trabalho com textos que realmente circulem na sociedade, pretendendo com isso 

torná-los  referência na produção escrita do aluno, aumentando seu repertório 

textual e dando suporte a atividades intertextuais. Os PCN-LM-EF advertem que o 

uso de textos que circulam socialmente não dá ênfase ao conhecimento das 

características discursivas da linguagem e afirma que a capacidade de decifrar o 

escrito, além de ser condição para a leitura independente, também é “verdadeiro rito 

de passagem – um saber de grande valor social” (Brasil, 2001:35).  

Segundo os  PCN-LM-EF (Brasil, 2001:35),  texto corresponde a uma 

unidade de ensino útil  para que o aluno aprenda a produzir e interpretar outros 

textos. Apresentam  uma comparação entre os textos ideais a serem trabalhados 

com os alunos e aqueles que desaconselham, embora eles estejam muitas vezes 

presentes nos materiais paradidáticos atuais. Os textos a serem trabalhados com as 

crianças não devem ser considerados pela sua extensão, pois uma única palavra, 

em de um determinado contexto, pode ser considerada um texto. Para exemplificar 

essa afirmação os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:36) trazem o exemplo da palavra 

PARE, pintada no asfalto em um cruzamento. A preocupação com o tamanho do 

texto revela-se pelo costume se oferecer aos alunos textos curtos, com poucas 

frases e simplificados,  o que dificulta o prazer  da leitura ou mesmo da audição de 

um texto lido.  De acordo com os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:41-42), os objetivos a 

serem alcançados para que os alunos se tornem competentes em relação ao uso da 

linguagem, em português, ao longo dos oito anos do Ensino Fundamental são: 

 

• Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-las com 
eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir 
textos – tanto orais como escritos – coerentes, coesos, adequados a 
seus destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos 
tratados; 
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• Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade 
lingüística valorizada socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias 
da situação comunicativa de que participam; 

• Conhecer e respeitar as diferentes variedades lingüísticas do português 
falado; 

• Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em 
diferentes situações de participação social, interpretando-os 
corretamente e inferindo as intenções de quem o produz; 

• Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso ao mundo 
criado pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes 
de recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos; 

• Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo como 
proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de informações 
contidas nos textos: identificar aspectos relevantes, organizar notas, 
elaborar roteiros, compor textos coerentes a partir de trechos oriundos de 
diferentes fontes; fazer resumos, índices esquemas, etc.; 

• Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações 
pessoais, sendo capazes de expressar seus sentimentos, experiências, 
idéias e opiniões, bem como de acolher, interpretar e considerar os dos 
outros, contrapondo-os quando necessário; 

• Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre 
a língua para expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a 
capacidade de análise crítica; 

• Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de 
valores e preconceitos de classe, credo, gênero e etnia. 

 
         Para que esses objetivos sejam alcançados, os PCN-LM-EF 

(Brasil, 2001:43) propõem que os conteúdos a serem aplicados devam ser 

selecionados em função do desenvolvimento das habilidades lingüísticas básicas: 

falar, escutar, ler e escrever. Partindo dessas habilidades, sugerem a organização 

dos  conteúdos em Prática de Leitura, Prática de Produção de Texto e Análise e 

Reflexão da Língua.  

A finalidade do trabalho de leitura é formar leitores competentes e 

conseqüentemente escritores competentes, uma vez que a possibilidade de produzir 

textos adequados às situações de comunicação tem sua origem na pratica de leitura, 

que fornece matéria-prima para a escrita, auxiliando no o quê e como escrever.  

Para os PCN-LM-EF ( Brasil, 2001:53), a leitura: 

 

... é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do 
significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre 
o assunto, de tudo o que se sabe sobre a língua: característica de gênero, 
do portador do sistema de escrita, etc. Não se trata simplesmente de extrair 
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informação da escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. 
Trata-se de uma atividade que implica, necessariamente, compreensão, na 
qual os sentidos começam a ser construídos antes da leitura propriamente 
dita. Qualquer leitor experiente que conseguir analisar sua própria leitura 
constatará que a decodificação é apenas um dos procedimentos que utiliza 
quando lê: a leitura fluente envolve uma série de outras estratégias como 
seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 
rapidez e proficiência.  

     
 

 Os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:54) entendem que formar um leitor 

competente é formar alguém que compreenda o que lê, identificando os elementos 

implícitos, que faça relação entre o texto que lê e outros anteriormente lidos,  que 

perceba que  outros sentidos podem ser atribuídos a um mesmo texto e que consiga 

validar sua leitura a partir da localização de elementos discursivos. Para que esse 

ideal seja atingido, é necessária prática constante da leitura de textos diversos que 

circulam socialmente deve ser constante. 

           O trabalho de produção de texto, por sua vez,  tem como finalidade a 

formação de escritores competentes. Segundo os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:65), a 

produção textual  deve apresentar coerência, coesão e eficiência. Nesse documento 

(Brasil, 2001:65), o escritor competente  é aquele que: 

 

 ...ao produzir um discurso, conhecendo possibilidades que estão postas 
culturalmente, sabe selecionar o gênero no qual seu discurso se realizará 
escolhendo aquele que for apropriado a seus objetivos e à circunstância 
enunciativa em questão.  
 

 
 O escritor competente é aquele que planeja seu discurso em função 

de seu objetivo e do leitor ao qual o discurso se destina, sem desconsiderar as 

características do gênero que escolheu para a produção de seu texto. Ele é capaz 

de notar em seu texto, elementos que tornaram confusa a leitura, como 

ambigüidade, redundância, obscuridade.  
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 Atualmente, dois processos envolvem o ensino de produção escrita: 

compreender a natureza do sistema de escrita da língua – o aspecto notacional – e 

o funcionamento da linguagem que se usa para escrever – os aspectos discursivos. 

Assim, não se deve ensinar a escrever, simplesmente por meio de práticas 

centradas na codificação de sons em letras. É necessário que se coloquem as 

questões centrais de produção desde o início do trabalho: como escrever, o que se 

pretende dizer e quem é o destinatário, “afinal a eficácia da escrita se caracteriza 

pela aproximação máxima entre a intenção de dizer e o que efetivamente se escreve 

e a interpretação de quem lê” (Brasil, 2001:66).  

      De acordo com as orientações dos PCN-LM-EF (Brasil, 2001:67-

68), ao trabalhar com produção escrita, o professor precisa fornecer ao aluno, 

acesso à diversidade de textos escritos, mostrar a utilidade da escrita em diversas 

circunstâncias, discutir as questões que a escrita coloca a quem se propõe produzi-

la, incentivar o aluno a fazer o que consegue e ajudá-lo quando precisar. O 

tratamento que se dá à escrita, na escola, não pode inibir o aluno o afastá-lo da 

produção escrita, já que aquilo que se pretende é que sejam cidadãos da cultura da 

escrita. Essas práticas de escritas devem realizar-se num espaço em que sejam 

levadas em conta as funções e o funcionamento da escrita, bem como as condições 

nas quais é produzida: para que, para quem, onde e como se escreve. Para que a 

prática de produção de textos seja implementada, os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:69-

70) sugerem alguns procedimentos didáticos:  

 

• Oferecer textos de boa qualidade aos alunos, pois estes textos 

converter-se-ão em referência de escrita para os alunos; 
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• Propor que os alunos produzam textos muito antes de saberem 

grafá-los, o que é possível quando o aluno dita o texto para o 

professor ou para alguém que já sabe escrever; 

• Propor situações de produção de textos em pequenos grupos, 

pois permitirá que o aluno realize diferentes tarefas das etapas de 

produção textual; 

• O diálogo entre professor a aluno a fim de sanar dificuldades 

encontradas durante a produção textual. 

            

Os PCN-LM-EF (Brasil, 2001) dividem os conteúdos a serem desenvolvidos pelo 

professor, por ciclos que correspondem às oito séries do Ensino Fundamental. Tais 

conteúdos são organizados com base em gêneros sugeridos para o trabalho com 

produção escrita. Em relação ao trabalho com a linguagem escrita no primeiro ciclo 

(1ª e 2ª séries), os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:113-143) sugerem os seguintes 

gêneros: 

 

• Receitas, instrução de uso, listas; 

• Textos impressos em embalagens, rótulos, calendários; 

• Cartas, bilhetes, postais, cartões (de aniversário, de natal, etc.), convites, 
diários (pessoais, de classe, de viagens, etc.); 

• Quadrinhas, textos de jornais, revistas e suplementos infantis: títulos, 
lides, notícias, classificados, etc.; 

• Anúncios, slogans, cartazes, folhetos; 

• Parlendas, canções poemas, quadrinhas, adivinhas, trava-línguas, 
piadas; 

• Contos (de fadas, de assombração, etc.), mitos e lendas populares, 
folhetos de cordel, fábulas; 

• Textos teatrais; 

• Relatos históricos, textos de enciclopédia, verbetes de dicionário, textos 
expositivos de diferentes fontes (fascículos, revistas, livros de consulta, 
didáticos, etc.). 
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 Em relação à produção escrita, os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:115-

116), sugerem  como conteúdo para o primeiro ciclo: 

 

• Produção de texto considerando o destinatário, a finalidade do texto e as 
características do gênero; 

• Produção de texto introduzindo progressivamente os seguintes aspectos 
notacionais: o conhecimento sobre o sistema de escrita em português 
(correspondência fonográfica), a separação entre palavras, a divisão do 
texto em frases, utilizando recursos do sistema de pontuação: maiúscula 
inicial, ponto final, exclamação, interrogação e reticências; a separação 
entre discurso direto e indireto e entre os turnos do diálogo, mediante a 
utilização de dois pontos e travessão ou aspas; a indicação, por meio de 
vírgula, das listas e enumerações, o estabelecimento das regularidades 
ortográficas (inferência das regras) e a constatação de irregularidades 
(ausência de regras; a utilização, com a ajuda de dicionários e de outras 
fontes escritas impressas para resolver dúvidas ortográficas; 

• Produção de texto introduzindo progressivamente os seguintes aspectos 
discursivos: a substituição do uso excessivo de “e”, “aí”, “daí”, “então”, 
etc. pelos recursos coesivos oferecidos pelo sistema de pontuação e pela 
introdução de conectivos mais adequados à linguagem escrita e 
expressões que marcam temporalidade, causalidade, etc.; 

• Produção de texto utilizando estratégias de escrita: planejar o texto, 
redigir rascunhos, revisar e cuidar da apresentação, com orientação. 

 
 
 
            No segundo ciclo (3ª e 4ª séries), os gêneros sugeridos para o 

trabalho com a linguagem escrita, são os mesmos já citados no primeiro ciclo, 

acrescidos de gênero resenha. Em relação à produção escrita, os PCN-LM-EF 

(Brasil, 2001:115-116), sugerem que, além daqueles já citados no primeiro ciclo, 

sejam considerados os seguintes conteúdos: 

• Os aspetos discursivos: organização das idéias de acordo com as 
características textuais de cada gênero; a utilização de recursos coesivos 
oferecidos pelo sistema de pontuação e pela introdução de conectivos 
mais adequados à linguagem escrita, expressões que marcam 
temporalidade e causalidade, substituições lexicais, manutenção do 
tempo verbal, etc.; emprego de regência verbal e concordância verbal e 
nominal; 

• Utilização da escrita como recurso de estudo: tomar notas a partir de 
exposição oral, compor textos coerentes a partir de trechos oriundos de 
diferentes fontes, fazer resumos. 
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                     Para o terceiro e o quarto ciclo (5ª a 8ª séries), não há separação de 

gêneros e os conteúdos sugeridos. Os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:57) sugere que o 

trabalho com produção escrita, nesses  ciclos englobe gêneros literários (crônica, 

conto e poema), de imprensa (noticia, artigo, carta ao leitor e entrevista) e de 

divulgação científica (relatório de experiência, esquema de resumo de artigos ou 

verbetes de enciclopédia). 

 Em relação à produção escrita, os PCN-LM-EF (Brasil, 2001:58) 

sugerem os seguintes conteúdos para o terceiro e quarto ciclos: 

 

• Redação de textos considerando suas condições de produção: finalidade, 
especificidade de gênero, lugares preferenciais de circulação, interlocutor 
eleito; 

• Utilização de procedimentos diferenciados para a elaboração do texto: 
estabelecimento de tema, levantamento de idéias e dados, planejamento, 
rascunho, revisão, versão final; 

• Utilização de recursos discursivos e lingüísticos de coerência e coesão 
textual, conforme o gênero e o propósito do texto, desenvolvendo 
diferentes critérios: de manutenção da continuidade do tema e ordenação 
de suas partes, de seleção apropriada do léxico em função do eixo 
temático, de manutenção do paralelismo sintático e/ou semântico, de 
suficiência (economia) e relevância dos tópicos e informações ao tema e 
ao ponto de vista assumido, da avaliação da orientação e força dos 
argumentos, de propriedade de recursos lingüísticos ( repetição, 
retomada, anáfora, conectivos) na expressão da relação entre 
constituintes do texto; 

• Utilização das marcas de segmentação em função do projeto textual: 
titulo e subtítulo, paragrafação, periodização, pontuação (ponto, vírgula, 
ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto-de-exclamação, ponto-de-
interrogação, reticências), outros sinais gráficos (aspas, travessão, 
parênteses);  

• Utilização de recursos gráficos orientadores da interpretação do 
interlocutor, possíveis aos instrumentos empregados nos registros do 
texto (lápis, caneta, máquina de escrever, computador): fonte (tipo de 
letra, estilo, tamanho da letra, sublinhado, caixa alta, cor), divisão em 
colunas, caixa de texto, marcadores de enumeração; 

• Utilização dos padrões da escrita em função do projeto textual e das 
condições de produção. 

 

 
 Com relação ao Ensino Médio, os PCN-LM-EM (Brasil, 1999) não 

fazem  sugestão de conteúdos , todavia discutem a divisão da organização curricular 
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que separa gramática, literatura e redação  e sugerem a integração destes. No que 

se refere à produção escrita, os PCN-LM-EM (Brasil, 1999:138) reconhecem o 

domínio da língua escrita que o aluno deveria ter adquirido no Ensino Fundamental, 

não é real, e sugere que seja feito um diagnóstico daquilo que o aluno sabe e do que 

não sabe, seja o princípio das ações do professor de língua materna.  

 Em relação aos objetivos a serem alcançados para que os 

alunos se tornem competentes em relação ao uso da linguagem, em português, ao 

longo dos três anos do Ensino Médio, os  PCN-LM-EM (Brasil, 1999:145) sugerem: 

Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e 
suas manifestações específicas. Utilizar-se das linguagens como meio de 
expressão, informação e comunicação em situações intersubjetivas, que 
exijam graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos 
dos interlocutores; e colocar-se como protagonista no processo de 
produção/recepção. 

Compreender e usar a língua Portuguesa como língua materna, geradora 
de significação e integração da organização integradora, da organização de 
mundo e da própria identidade. 

Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. 

Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos como seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura das manifestações, de acordo co as condições de 
produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da 
criação e propagação de idéias e escolhas, tecnologias disponíveis etc.). 

Recuperar, pelo estudo, as formas instituídas de construção do imaginário 
coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações 
preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial. 

Articular as redes diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus 
códigos. 

Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de 
acesso a informação, a outras culturas e grupos sociais. 

Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, 
associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão 
suporte e aos problemas que se propõem a solucionar. 
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 Vistos os objetivos e conteúdos que se relacionam com a produção 

escrita na escola, veremos, a seguir, o que caracteriza a produção escrita no 

ambiente virtual, uma vez que a produção escrita textual, nesse contexto, não está 

contemplada nas orientações dos PCN (Brasil, 2001). 

 

                       

1.1.3 Produção Escrita em Ambiente Virtual 

 

 

 Como apresentado na 1ª seção deste capítulo, a escrita modifica-se 

com o uso dos suportes que são utilizados para tal tarefa. Não poderia ser diferente 

com o advento da comunicação em rede, síncrona e assíncrona.   

 Criada em 1970, com a finalidade de operar computadores a 

distância, a ARPANET  (Advanced Research Projects Agency  Network), do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos,  desenvolveu um programa que tinha 

a função de transmitir dados; porém, os pesquisadores dessa agência perceberam 

que esse programa poderia ser usado, também, para  troca de mensagens. O 

computador passou, então, a ser utilizado também como meio de comunicação 

(Rheingold, 1996).  Assim,  a Internet, como rede mundial de comunicação,  passou 

a existir em 1991 e, com ela, a comunicação mediada por computador .  Referindo-

se à Internet, Crystal (2004:77) afirma: 

 

Em última análise, a Internet não é mais do que uma associação de redes 
de computador compartilhando padrões comuns, que permite às 
mensagens serem enviadas de qualquer computador central (ou host) em 
uma rede para qualquer outro host em outra. Agora ela é a maior rede de 
computadores do mundo, com mais de cem milhões de hosts conectados 
até o ano 2000, fornecendo uma variedade crescente de serviços e 
possibilitando que um número sem precedentes de pessoas entrem em 
contato umas com as outras, através de uma série de técnicas. 
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 Com a evolução da comunicação mediada por computador síncrona 

(em tempo real) e assíncrona (em tempo postergado), vários ambientes virtuais 

oferecem ferramentas de comunicação, que usam a escrita como instrumento: são 

eles  o  correio-eletrônico (e-mail),  os fóruns (newgroup), e ambientes apropriados 

para bate-papo (chat).   

                          Crystal (2004:78) define e-mail como sistema para transferir 

mensagens entre usuários, ou seja, para postar mensagens em caixas de correio 

eletrônico. O autor divide os grupos de bate-papo em duas situações que dependem 

da interação: a interação síncrona e assíncrona. Dentre as síncronas constam 

Messenger (MSN) e dentre as interações assíncronas, o Orkut, por exemplo. 

 Noto que, em  nosso país,  o Messenger (MSN) e o Orkut são muito 

populares entre os jovens. Devido à popularidade desses meios de comunicação, as 

pessoas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo,   passaram a “brincar com a 

língua e infringir regras lingüísticas convencionais de  ortografia e pontuação” 

(Crystal, 2004:75). Assim, tanto no Messenger quanto no Orkut,  há  características 

peculiares na escrita – tema que tem sido abordado pela mídia, destacando a  

preocupação de pais e professores quanto ao uso dessa grafia por seus filhos e 

alunos. Essa preocupação tem fomentado estudos acadêmicos e investigações por 

parte de  lingüistas e de outros estudiosos, como apresentado a seguir. 

 Freitag & Fonseca e Silva (2006) chamam essa grafia de “internetês” 

e apresentam uma proposta de definição do estatuto da língua portuguesa no 

ambiente virtual. Após analisar os vários conceitos de norma-padrão e variedades 

lingüísticas, as autoras concluem que não se trata de uma variante da língua escrita 

e, sim, do “surgimento de um subconjunto da norma padrão – uma espécie de sub-

norma – condicionada pelas pressões do meio”.  
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 Para explicar a influência do meio no surgimento de tal escrita, 

fazem referência a Thurlow & Brown (2003), que organizam o uso da grafia na CMC 

em três máximas: 

 

1. Máxima dupla de velocidade e brevidade: 

 a)  abreviação de itens lexicais 

 b) uso mínimo de letras maiúsculas e sinais de pontuação 

 

2. Reestruturação paralingüística: 

a) Homofonia letra e números 

b) Recuperação de vogais elididas 

 

3. Aproximação fonética 

 

 Freitag & Fonseca e Silva (2006) explicam que a primeira máxima 

está relacionada ao ato de abreviar palavras, devido ao condicionamento de tempo e 

espaço necessário à interação síncrona online. Essas abreviações, em conversas 

virtuais síncronas,  permitem a agilidade e a rapidez necessárias ao internauta. O 

uso mínimo de letras maiúsculas, segundo essas autoras, dá-se porque, segundo o 

código de etiqueta da Internet, os internautas estariam gritando. Além disso, nesse 

contexto,  pode-se recuperar a pontuação, assim ela é dispensada. 

 A segunda máxima, segundo as autoras, está relacionada às 

intuições lingüísticas dos internautas. Procurando ser rápido e ocupar pouco espaço, 

o internauta usa números em lugar de uma seqüência de letras. Um exemplo, em 

língua portuguesa, para exemplificar essa máxima poderia ser: 20ver (vim te ver).  

 A recuperação de vogais, na segunda máxima, também traz, 

segundo as autoras, agilidade e rapidez. Apesar de não trazer exemplos, as autoras 

explicam que o internauta só elide aquelas vogais que o seu interlocutor pode 
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recuperar sem ambigüidade. Exemplos dessa máxima, em língua portuguesa, muito 

comuns na CMC síncrona e assíncrona, são bj (beijo) e abç (abraço). 

 A terceira máxima também se realiza favorecendo a agilidade e a 

rapidez necessárias ao internauta. As autoras trazem, como exemplo, de 

aproximação fonética, o uso do x e do k em lugar de ch e qu. Assim, economizando 

tempo e espaço, a palavra chave poderia ser grafada como xave  e a palavra queijo 

poderia ser grafada como keijo. 

 Concordo com Freitag & Fonseca e Silva (2006) quando consideram  

o uso de tais grafias um subconjunto da norma padrão, uma vez que, para usá-las,  

o internauta tem que dominar a língua padrão. Não é possível, segundo as autoras,  

decodificar vc, sem conhecer a expressão você. Uma pessoa que só conhece  a 

variante lingüística ôcê, por exemplo, não conseguirá decodificar vc.  

 Feitos esses apontamentos, as autoras consideram a preocupação 

dos professores de língua portuguesa e pais um exagero. Apontam que as 

abreviações já eram usadas por monges copistas na Idade Média e que algumas 

como prof., profª, perduraram até nossos tempos. Ressaltam, também, que os 

emoticons  citados por Crystal (2004:85,86) como “combinações de caracteres do 

teclado, planejadas para demonstrar uma expressão facial da emoção”, também não 

são novidade.  

 Crystal (2004), ao analisar as revoluções pelas quais passam as 

línguas, considera a Internet  um dos grandes causadores dessa revolução. O autor 

denomina netspeak todo tipo de língua revelado pela CMC (Crystal, 2004:76) e faz 

uma reflexão sobre a maneira como se escreve em ambiente virtual. Concordo com 

a opinião do autor quando afirma que o caráter eletrônico da Internet influencia o tipo 

de linguagem que se usa nesses ambientes virtuais (Crystal, 2004:82). O autor faz 
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uma comparação interessante entre a escrita de uma carta e o uso da netspeak, 

afirmando que  aprendemos a escrever uma carta na escola, pois já há convenção 

para tanto, enquanto que o mesmo não está normatizado para o uso de netspeak 

num e-mail. Contudo, prevê o autor, as convenções de netspeak serão ensinadas na 

escola do futuro. Por enquanto, sem um guia de boa conduta para se comunicar 

através da escrita em ambientes virtuais síncronos ou assíncronos, o emissor tenta 

substituir o tom de voz na tela utilizando-se de pontuação, letras maiúsculas e 

símbolos especiais: 

 Definindo Internet como um “veículo eletrônico, global e interativo” 

(Crystal, 2004:80), o autor afirma que cada uma dessas propriedades traz 

conseqüências para o tipo de linguagem que encontramos na rede. Explica Crystal 

(2004:80) que: 

 
(...) as opções de comunicação do usuário são determinadas pela natureza 
do hardware necessário para se obter acesso à Internet. Assim uma série 
de caracteres de um teclado determina a capacidade lingüística produtiva (o 
tipo de informação que pode ser enviado); e o tamanho da configuração da 
tela define a capacidade lingüística de recepção (o tipo de informação que 
pode ser visto).  

   
 
 O autor aponta que a escrita digital possui características da fala e 

da escrita tradicional e, para exemplificar, traz as palavras de Naughton (1999:143 

apud Crystal, 2004:77) que considera o e-mail,  como “uma estranha mistura de 

escrita e conversa”.  Corroborando esse autor, Possenti (2006) também percebe a 

escrita digital usada pelos mais jovens como conversas escritas. 

 Com base em Crystal (2004:81) entendo que a tentativa de 

reprodução da fala seja um dos fatores que levam as pessoas a produzirem uma de 

escrita tão peculiar na CMC. O caráter da CMC difere do caráter da fala quando há 

falta de simultaneidade (nas situações assíncronas) ou pela falta de visibilidade dos 
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movimentos corporais e interjeições que, na comunicação face a face, são 

percebidas pelo receptor que reage a elas na construção de sua resposta.  

                          Na CMC, a mensagem chega ao receptor de uma vez só, pois o 

emissor a produz e só então utiliza o comando enviar. A mensagem chega inteira na 

tela do receptor, sem que haja possibilidade deste reagir enquanto a mensagem 

está sendo produzida. Difere também pela quantidade de diferentes mensagens que 

chegam numa sala de bate-papo, pois podemos interagir com várias pessoas e 

conversar sobre diferentes assuntos.  

 Outra diferença está no ritmo de interação na Internet: é mais lento 

que o da comunicação presencial. Os fatores que determinam o tempo na troca de 

mensagens assíncronas são o computador do receptor, o acesso regular ou ao 

acaso do receptor a sua caixa de mensagens, e o tempo de espera da resposta de 

uma mensagem, que pode causar aquilo que Crystal (2004:82) chama de lag. 

  Devido a alguns fatores como dificuldades de processamento de 

banda larga, densidade de tráfego no computador host, problemas no computador 

do emissor ou receptor, o lag alterará o ritmo de interação. Na CMC síncrona, o 

problema de lag é preocupante, se há várias pessoas interagindo (Crystal, 2004:83). 

O autor comenta a frustração do emissor que deseja enviar uma mensagem sobre 

um assunto que já saiu da tela e tomou outra direção. Para quem aguarda receber 

uma resposta o lag também é frustrante, uma vez que não se sabe que  motivos  

causam essa demora. 

  O tom de voz também não está presente na escrita digital, o que  

leva o usuário a tentar substituí-lo pelo uso exagerado de grafação, pontuação, 

letras maiúsculas, espaçamento e símbolos especiais. Essa tentativa de expressão 
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faz com que os emotions sejam adotados,  na tentativa de expressar  emoções, 

conforme ilustração  abaixo: 

 

 
Figura 9: Emoticons10  

 

 

 Para Crystal (2004:87), a escrita usada na CMC e a escrita 

convencional diferem,  primeiramente, quanto ao seu estatismo pois, como explica,   

enquanto em um livro convencional o autor não pode fazer atualizações em todos os 

exemplares quando quiser, no texto de uma página da web, o autor se assim 

desejar, pode atualizar esse texto quantas vezes quiser.   

 Uma segunda diferença entre a escrita convencional e a usada em 

interações mediadas pelo computador pode ser observada na possibilidade de 

encaminhamento de uma mensagem eletrônica a vários recipientes - ação 

denominada de framing, por Crystal (2004:88)   

                                                
10 Fonte: http://education.smarttech.com/NR/rdonlyres/AC0C9A56-452D-4E17-B16B-
4C40ACA0E5B1/0/PEO_PEO_EMOTICONS.gif 
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 A terceira diferença está na disponibilidade dos links em uma página 

da Internet. Nesse sentido, um livro impresso não possibilita a mesma facilidade de 

acesso de uma referência, ou a explicação de um conceito, por exemplo.  

 A quarta diferença está na construção bem planejada e elaborada da 

escrita convencional e da falta dessa construção em salas de bate-papo, ilustrada na 

conversa virtual11 a seguir.  

 

carlos775@hotmail.com diz: 
oi, Vinícius! 
vinicius_teddy@hotmail.com diz: 
i leo blz 
carlos775@hotmail.com diz: 
bLZ 
vinicius_teddy@hotmail.com diz: 
eh u tadeu 
vinicius_teddy@hotmail.com diz: 
du elyte 
carlos777@hotmail.com diz: 
Pensei que fosse outro amigo meu! 
vinicius_teddy@hotmail.com diz: 
hahhaha 
vinicius_teddy@hotmail.com diz: 
eh 
vinicius_teddy@hotmail.com diz: 
naum iskenta naum 
carlos775@hotmail.com diz: 
r 
carlos775@hotmail.com diz: 
Eu estou aqui me ferrando pra estudar 
pra uma prova. É osso! 
vinicius_teddy@hotmail.com diz: 
prova ??? vixi!! 
vinicius_teddy@hotmail.com diz: 
soh to di boa 
carlos775@hotmail.com diz: 
É. Até qualquer hora! 
carlos775@hotmail.com diz: 
Fui 
vinicius_teddy@hotmail.com diz: 
du mestradu ? 
vinicius_teddy@hotmail.com diz: 
flwwww 
vinicius_teddy@hotmail.com diz: 
ate kinta 
carlos775@hotmail.com diz: 
Até 
 

 

                                                
11 Recorte de uma conversa, por MSN, entre dois amigos. O pesquisador dispõe de autorização para 
a reprodução desse trecho. 
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                          Crystal (2004:89) comenta que a pressão para uma comunicação  

rápida torna-se uma das causas desse tipo de grafia na CMC.  Nessa mesma 

direção, Possenti (2006) argumenta: “[...], quem “tecla” em chats, entre outras coisas 

tem pressa. É esse o móvel das abreviações, que, depois, devem ser escolhidas.” 

 Crystal (2004:89) considera também como causa da grafia usada na 

CMC, “um desejo natural (principalmente entre os usuários de menos idade – ou 

mais jovens de espírito) de ser idiossincrático e ousado”. Nessa direção, Possenti 

(2006) ressalta que os jovens usam essa grafia como um código secreto para não 

serem entendidos, totalmente, por pais e professores. Para esse autor,  usar essa 

linguagem é fazer parte, imaginariamente, de uma comunidade jovem e moderna”. 

 Crystal (2004:89) ainda alerta sobre o uso dessa grafia fora do 

ambiente digital. Considera que, apesar de observadores se horrorizarem com uso 

de grafia usando rébus  (técnica de abreviação de palavras ou indicações fonéticas), 

ela não apresenta nada de novo. Corroborado por Freitag & Fonseca e Silva (2006), 

Crystal (2004:91) afirma que as abreviações já eram usadas na Antiguidade e que 

podemos encontrar rébus em revistas de palavras cruzadas.  

                          Vimos no início desta seção que, historicamente, o suporte é muito 

responsável pelas transformações da escrita.  Não poderia o evento da CMC deixar 

de apresentar inovações quanto à escrita. Concordo com Possenti (2006), quando 

argumenta: “Ora, escrever no “computador”, especialmente se online é certamente 

um fator que induz inovações, seja pela velocidade que se deseja imprimir à escrita, 

seja por eventuais limitações dos teclados.” 

 Crystal (2004:91), Freitag & Fonseca e Silva (2006) e Possenti 

(2006) não se mostram preocupados com a invasão da grafia típica da CMC, 

especialmente usadas em e-mail e chat.  
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 Crystal (2004:91)  afirma que por ter sido planejada para ser usada  

em ambiente digital, com limite de 160 caracteres,  a escrita da CMC síncrona perde 

sua  identificação  quando é tratada fora do campo tecnológico. Alerta o autor que, 

se os jovens usam essa grafia peculiar em redações escolares, por exemplo, a 

escola deve ater-se a isso. Lembra ao autor que: 

 

Tem sido um princípio do ensino moderno da língua – seja estrangeira ou 
língua materna – inculcar nas crianças um senso de responsabilidade e 
propriedade lingüística. E as crianças precisam ser ensinadas - se não 
desenvolverem essa intuição espontaneamente – que as abreviações nas 
mensagens de texto desempenham uma função útil, onde o espaço é 
pequeno e a rapidez um fator crítico, mas não em outros lugares. (Crystal, 
2004:92) 

 
 

 Possenti (2006) vai além e afirma que dominar duas maneiras de 

escrever é melhor que dominar uma só, acrescentando que esse domínio  é 

característica de quem possui competência. 

 Finalizo esta seção, ressaltando o aspecto importante do suporte 

que, historicamente, como vimos ao longo da discussão, vem modificando a escrita. 

Entendo que não há motivo para preocupação com o purismo da língua em relação 

ao advento de uma escrita que nasceu de uma tecnologia surgida no séc. XX e que 

tende a muito evoluir. Faço notar, também, que a escola tem uma diretriz de 

trabalho, que contempla o estudo de gêneros que circulam na sociedade em que 

vive o aluno, e, entre eles, estão os que circulam em ambiente virtual. Contudo, é 

preciso investigar que repercussão a CMC tem em sala de aula e, especialmente, 

saber como o professor percebe a presença da grafia da CMC síncrona em textos 

escolares. Por isso, querendo ouvir a voz do professor e interpretá-la, considero 

necessário explorar, teoricamente, conceito de representações, como faço a seguir. 
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1.2  REPRESENTAÇÕES 

 

 

 O conceito de representações sociais provém do termo 

representações coletivas proposto por Durkheim (cf. Moscovici, 1995:8-9; Guarechi, 

1995:195; Farr, 1995:44).  Para o sociólogo, representações coletivas constituem 

categorias de pensamentos que conduzem determinada sociedade a elaborar e 

expressar sua realidade (Durkheim, 1989 apud Minayo, 1995:90). O autor afirma que 

essas categorias  não são pré-estabelecidas e não são universais na consciência, 

mas surgem de fatos sociais, transformando-se, elas próprias, em fatos sociais 

passíveis de serem observados e interpretados. Para Durkheim (1989, apud Minayo, 

1995:90) quem pensa é a sociedade, portanto as representações não são 

necessariamente conscientes do ponto de vista individual. O autor propõe a divisão 

entre o indivíduo e o social (Durkheim, 1989 apud Farr 1995:35) fundamentado em 

uma concepção de que as regras que comandam a vida individual (representações 

individuais), não são as mesmas que regem a vida coletiva (representações 

coletivas).  Esclarece o autor que: 

As representações coletivas traduzem a maneira como o grupo se pensa 
nas relações com os objetos que o afetam. Para compreender como a 
sociedade se representa a si própria e ao mundo que a rodeia, precisamos 
considerar a natureza da sociedade e não dos indivíduos. Os símbolos com 
que ela se pensa mudam de acordam com a sua natureza. (Durkheim, 1989 
apud Minayo, 1995:90-91) 

 

 Uma função elementar da representação coletiva seria a 

transmissão da herança coletiva dos antepassados, que acrescentaram às 

experiências individuais tudo que a sociedade acumulou de sabedoria e ciência ao 

passar dos anos. É nesse aspecto que Moscovici diverge de Durkheim.  Para 

Moscovici (1978:47), representações sociais não são apenas uma herança dos 
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antepassados, transmitida de maneira determinista; há autonomia e ação do 

indivíduo no processo de construção da sociedade, da mesma maneira que é criado 

por ela. Assim, buscando suporte no conceito de representações coletivas, proposto 

por Durkheim, Moscovici (2004:49), adota o termo representações sociais. 

 Distinguindo representações sociais de representações coletivas, 

Sperber (1985 apud Guarechi, 1995:195) faz a seguinte analogia: a mente humana é 

suscetível a representações culturais do mesmo modo que o corpo é suscetível a 

doenças. Representações coletivas comparam-se à endemia; são duradouras, 

tradicionais, amplamente distribuídas, ligadas à cultura, transmitidas lentamente por 

gerações. Representações sociais comparam-se à epidemia: são típicas das 

culturas modernas, espalham-se rapidamente pela população, possuem curto 

período de vida.  

 Partindo dessa analogia, não seria errado afirmar que, enquanto o 

conceito de representações coletivas, desenvolvido por Durkheim (1989, apud 

Minayo, 1995) está relacionado à ciência, religião a crenças e mitos, para Moscovici 

(2004:49) as representações sociais caracterizam-se como “fenômenos específicos 

que estão relacionados com o modo particular de compreender e se comunicar – um 

modo que cria tanto a realidade como o senso comum”.   

 Moscovici (2004:57) orienta que nas conversações elaboram-se os 

saberes populares e o senso comum. Através das conversações – fenômenos 

sociais - podemos identificar, de maneira concreta, as representações e trabalhar 

sobre elas. Acrescenta, ainda, que as conversações, os saberes populares ou o 

senso comum expressem as representações. Elas podem ser encontradas, sob 

outras formas  na religião, nas ideologias, nas ciências, e em outras circunstâncias 

(Moscovici, 1995:9-10). 
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 Outro caráter das representações sociais, segundo Moscovici 

(2004:65), é que elas nos pressionam a percebê-las como realidades incontestáveis; 

ao serem fortemente construídas através dos tempos, são difíceis de serem 

transformadas. Nessa direção, Minayo (1995:110) afirma que “as representações 

sociais não confirmam a realidade e seria outra ilusão tomá-las como verdades 

científicas, reduzindo a realidade à concepção que os homens fazem dela”. 

Fundamentada em Bakthim (1986), a autora ressalta, ainda, o importante papel da 

linguagem que media as representações sociais. Para a autora, é através da 

linguagem que construímos nossas representações. 

                         São muitos os estudiosos do conceito e das implicações das 

representações. Porém, para este trabalho,  adoto o conceito de representações de 

Freire & Lessa (2003), que alertam para a importância das escolhas lexicais que 

levam ao reconhecimento do repertório do indivíduo. Nas palavras das autoras, 

representações são: 

 

[...] maneiras socialmente construídas de perceber, configurar, negociar, 
significar, compartilhar e/ou redimensionar fenômenos, mediadas pela 
linguagem e veiculadas pelas escolhas lexicais e/ou simbólicas expressivas 
que dão margem ao reconhecimento de um repertório que identifica o 
indivíduo e sua relação sócio-histórica com o meio, com o outro e consigo 
mesmo. (Freire & Lessa, 2003:174) 
 
 

 Nessa perspectiva, penso que é fundamental a análise das escolhas 

lexicais na fala dos participantes de minha pesquisa para compreender as 

representações que professores de língua materna têm referente ao fenômeno que 

investigo. Assim, procuro nas informações de meus participantes o conjunto de 

significações que constroem a respeito da presença da grafia da CMC síncrona em 

textos escolares. Tendo, então, discutido todo embasamento teórico dessa 

pesquisa, apresento e discuto a seguir, a abordagem metodológica adotada e o 

desenho da pesquisa que realize. 



49 
 

 

CAPÍTULO 2 
 

 

  

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 Para que minhas perguntas de pesquisa fossem respondidas e meu 

objetivo de pesquisa fosse alcançado, procurei uma abordagem metodológica que 

me possibilitasse compreender a essência do fenômeno da experiência humana que 

me propus investigar. A abordagem metodológica adotada foi a hermenêutico-

fenomenológica a qual passo a descrever a seguir. Posteriormente, apresento o 

contexto em que minha pesquisa foi realizada, os instrumentos de coleta de textos e, 

por fim, os procedimentos de interpretação.  

 

 

2.1 A ABORDAGEM ADOTADA 

 

 

 A abordagem hermenêutico-fenomenológica (van Manen, 1990; 

Freire, 1998) é a união de duas correntes filosóficas: a hermenêutica e a 

fenomenologia. Segundo van Manen (1990), a fenomenologia tem a preocupação de 

descrever o fenômeno da experiência humana, visando aproximar-se de sua 

essência, enquanto que a hermenêutica objetiva interpretar essa experiência 

humana. Para que possamos entender melhor a abordagem hermenêutico-
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fenomenológica, abordo primeiramente as linhas filosóficas separadamente para,  

posteriormente argumentar como as duas correntes se fundem, tornando-se assim, 

uma nova orientação metodológica: a hermenêutico-fenomenológica. 

                        A fim de compreender a corrente filosófica hermenêutica, considero 

importante o destaque para a origem da palavra. Palmer (1969:23) explica que o 

termo hermenêutica deriva do verbo grego hermeneuein, que significa interpretar e 

do substantivo hermeneia, interpretação.  

                        O termo hermenêutica, segundo Hermann (2002:21), associa-se ao 

nome do deus grego Hermes12. Esse deus, possuidor de sandálias aladas, tinha a 

missão de levar oralmente mensagens dos deuses aos homens. Com a “capacidade 

de se movimentar entre lugares distantes e trazer à luz tesouros ocultos” (Hermann, 

2002:21), Hermes é representado como um intérprete da vontade dos deuses 

gregos. 

                        Antes de Schleiermacher, filosofo alemão, há uma hermenêutica 

caracterizada como filologia dos textos clássicos, principalmente dos textos da 

antiguidade grego-latina, e exegese das escrituras sagradas (Ricoeur, 1977:20; 

Schleiermacher, 1999:15; Hermann, 2002:15).  Schleiermacher torna-se o precursor 

da hermenêutica moderna quando propõe uma hermenêutica geral, não mais 

aplicável a particularidades, elevando-a ao status de ciência da interpretação. 

 Schleiermacher (1994:73) distinguiu dois tipos de interpretação: a 

gramatical, que apresenta características do discurso, comuns a uma cultura e, 

portanto objetiva, e a técnica (mais tarde denominada por Schleiermacher de 

psicológica), que compreende a singularidade do autor, e, portanto, subjetiva. Assim, 

usando esses dois tipos, pode o intérprete colocar-se objetivamente e 

                                                
12 Culturalmente, a palavra Hermenêutica é associada ao deus grego Hermes. Porém, os dicionários 
etimológicos não fazem referência a essa associação. 
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subjetivamente na posição daquele que viveu a experiência humana para interpretá-

la.  

 Colaborando para o desenvolvimento da hermenêutica, Dilthey 

(1994), valorizando o conhecimento histórico, diferencia a questão dicotômica entre 

compreensão e explicação. Segundo esse autor, explicar, atributo das ciências 

naturais, é buscar as regularidades da matéria física, e compreender é buscar a 

unicidade histórica humana.  Hermann (2002:18) afirma que Dilthey: 

 

                                                      (...) defendeu que a interpretação das expressões essenciais da vida 
humana implica um ato de compreensão histórica, radicalmente diferente 
dos modos de quantificação utilizados pelo método científico para conhecer 
o mundo da natureza. Trata-se de estabelecer uma inteligibilidade própria 
às ciências humanas, denominada compreensiva, diferente das ciências  
naturais, chamada explicativa ou quantitativa. 

 
 

 
          Para Dilthey (1994), a hermenêutica é uma abordagem 

essencialmente humana, que consiste numa operação mental, psicológica, em que, 

visitando e revisitando textos escritos, num processo circular de ir e vir, pode-se 

compreender a experiência humana. Esse processo circular de ir e vir foi 

denominado por Heidegger (1994) de círculo hermenêutico.  Concordo com Ifa 

(2006:54) quando afirma que “esse processo circular evita que o texto tenha um 

único entendimento e um objetivo científico, como uma reação química tem, por 

exemplo, para as ciências naturais”. 

 A Hermenêutica é reformulada com a contribuição de Gadamer 

(1997) que, a partir da ontologia de Heidegger, fará da historicidade o princípio 

fundamental da hermenêutica. Nessa direção, Hermann (2002:26) afirma que: 

 
(...) a história nos precede e antecipa nossa reflexão. O homem não vive 
em um estado contemplativo, mas abre horizontes, sendo responsável no 
desvelamento do ser e da verdade. 
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 Entendida essa linha filosófica, passo à definição da outra linha 

filosófica. 

 A Fenomenologia é uma corrente filosófica que visa à descrição dos 

fenômenos das experiências humanas,  objetivando entender sua essência.  

Segundo Coltro (2000:38), Husserl foi o precursor da fenomenologia, como escola 

filosófica, influenciando, assim, outros filósofos e dentre eles, seu aluno Heidegger. 

Referindo-se à fenomenologia, Freire (1998:27-28) esclarece: 

 

As Heidegger (1994) points out, phenomenology attempts to accomplish 
the essential nature of a phenomenon by offering accounts of certain ways 
of experiencing it and of “being-in-the-word” (p.215). According to this 
orientation, a phenomenological inquiry is basically grounded on human 
experience, and aims at grasping and describing the essence, the very 
nature, the essential meaning of a phenomenon (HUSSERL, 1913/62; 
MERLEAU-POINTY, 1962; van MANEN, 1990; MOUSTAKAS, 1994)  

 
 

 Segundo Husserl (1913/1962), para que possamos compreender um 

fenômeno da experiência humana, podemos nos aproximar se sua essência a partir 

da perspectiva de quem vive essa experiência.  van Manen (1990) afirma que 

fenomenologia é o estudo da essência do fenômeno. Para esse autor: 

 

The essence of a phenomenon is a universal which can be described 
through a study of the structure that governs the instances of particular 
manifestations of the essence of that phenomenon (p.10). 

 

                       Reale (2006:176) também entende a fenomenologia como o estudo 

da essência, afirmando que ela   descreve os modos típicos (essências eidéticas) de 

como as coisas e os fatos se apresentam à consciência. 

 Para Bicudo & Espósito (1997:148), fenomenologia é entendida como 

o estudo das essências que procurará compreender a experiência humana. Para as 

autoras: 

 

A fenomenologia é uma filosofia, um pensar no mundo, um modo de 
conhecê-lo e somente acessível por meio de seu método. Essa filosofia 
estuda as essências (essência da percepção, essência da consciência, por 
exemplo) nas existências e espera chegar a uma compreensão do homem 
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e do mundo a partir de sua facticidade (o homem é lançado ao mundo, que 
sempre esteve presente, numa situação não escolhida, e atribui sentido à 
sua existência organizando os objetos à sua volta (p.148-149). 

  

        van Manen (1990:177) esclarece que o termo essência deriva do 

grego ousia e significa a natureza essencial e interior de uma coisa;  é, portanto, a 

verdadeira constituição de uma coisa. Assim, a fenomenologia se preocupará com a 

natureza da experiência da experiência humana; natureza entendida como aquilo 

que constitui a experiência vivida; natureza entendia como elementos que dão 

identidade ao fenômeno da experiência vivida. A essência do fenômeno, segundo 

van Manen (1990), é a natureza do fenômeno, aquilo que está no seu cerne. Que 

lhe confere identidade.  

 O autor esclarece ainda que, em latim, o termo essential, deriva de 

esse que significa “ser”. Partindo do esclarecimento da origem da palavra essência, 

van Manen (1990:177) a define como: 

Essence is that what makes a thing what it is ( and without which it would 
not be what it is); that what makes a thing what it is rather than its being or 
becoming something else. 

 

 O autor acrescenta que a descrição do fenômeno tem por objetivo 

entender sua natureza e não teorizá-la ou categorizá-la, uma vez que a experiência 

humana não pode se repetir no mesmo contexto, com os mesmos objetivos, da 

mesma forma. Corroborando esse autor, Reale (2006:176) afirma que “a 

fenomenologia não é a ciência dos fatos e sim a ciência das essências”. E para 

esclarecer essa definição exemplifica: 

 

Para o fenomenólogo não interessa a análise desta ou daquela norma 
moral, porém compreender por que esta ou aquela norma são normas 
morais e não, por exemplo, normas jurídicas ou regras de comportamento. 
Da mesma forma, o fenomenólogo não se interessará (ou, pelo menos, não 
se interessará principalmente) em examinar os ritos e os hinos desta ou 
daquela religião; ao contrário, ele se interessará por compreender o que é 
a religiosidade, ou seja, o que transforma ritos e hinos tão diferentes em 
ritos e “hinos religiosos” (Reale, 2006:176).  
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                        Partindo da união das duas correntes filosóficas descritas até aqui, 

van Manen (1990) propõe uma abordagem metodológica que seja, ao mesmo tempo 

hermenêutica e fenomenológica. Freire (1998, 2007) opta pela grafia hermenêutico-

fenomenológica para enfatizar a complementaridade das duas correntes. A 

abordagem hermenêutico-fenomenológica busca, então, descrever (próprio da 

fenomenologia) e interpretar (próprio da hermenêutica) as experiências do ser 

humano. A respeito da definição dessa abordagem, explica van Manen (1990): 

 

Hermeneutic phenomenology tries to be attentive to both terms of its 
methodology: it is a descriptive (phenomenological) methodology because it 
wants to be attentive to how things appear.  It wants to let things speak for 
themselves; it is a interpretive (hermeneutic) methodology because it claims 
that there are no such things as uninterpreted phenomena. The implied 
contradiction may be resolved if one acknowledges that the 
(phenomenological) “facts” of lived experience are always already 
meaningfully (hermeneutically) experienced. Moreover, even the “facts” of 
lived experience need to be captured in language (the human science text) 
an this is inevitably an interpretative process. (p.180-181) 

 

         Definida a abordagem em questão, passo a discutir os aspectos 

que fazem da abordagem hermenêutico-fenomenológica uma metodologia de 

pesquisa importante para o campo das ciências humanas. 

Um dos processos envolvidos na abordagem hermenêutico-

fenomenológica é a textualização.  A abordagem hermenêutico-fenomenológica 

prioriza que o fenômeno da experiência humana a ser interpretado deva ser 

registrado em forma de texto, entendido como registro escrito das informações 

coletadas da vivência de um fenômeno. Ricoeur (1986/2002:127) explica que texto 

é: “todo discurso fixado pela escrita”.13 A necessidade da textualização é entendida 

por Ricoeur (1986/2002) como realização importante para que se possa visitar o 

texto tantas vezes quanto se achar necessário, atingindo, assim, uma compreensão 

mais profunda do significado do fenômeno da experiência vivida, em foco. 

                                                
13 Tradução minha. 
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van Manen (1990) entende que a textualização permite ao 

pesquisador a reflexão  retrospectiva  sobre a experiência vivida e para  interpretá-la:      

               

A person cannot reflect on lived experience while living through the 
experience. For example, if one tries to reflect on one´s anger while being 
angry, one finds that the anger has already changed or dissipated. Thus, 
phenomenological reflection is not introspective but retrospective reflection 
on lived experience is always recollective; it is reflection on experience that 
is already passed or lived through (p.10). 

     

Tendo o registro das experiências humanas e relendo-o várias vezes, 

van Manen (1990) propõe a identificação de unidades de significados que são 

palavras ou expressões contidas no texto, indicadoras de significados especiais em 

termos do fenômeno em foco.  Filtradas as unidades de significado, refinando-as e 

ressignificando-as (Freire 2007), chegar-se-á aos temas que revelarão a essência do 

fenômeno. Conceituando tema, van Manen(1990:79) esclarece 

  

Themes may be understood as the structures of experience. So when we 
analyze a phenomenon, we are trying to determine what the themes are, 
the experiential structures that make up that experience. 

            

Para que o pesquisador identifique as unidades de significado e 

chegar aos temas, van  Manen (1990:92-93) propõe três abordagens: 

 

� A abordagem holística, em que se leva em consideração o texto 

como um todo, perguntando-se: que frase pode capturar o 

significado fundamental do texto como um todo? 

� A abordagem seletiva, em que se fazem várias leituras verificando 

afirmações significativas, perguntando-se: que afirmação (ções) 

ou frase(s) se mostra(m) especialmente essencial (is) ou 

reveladora(s) sobre o fenômeno ou sobre a experiência de vida 

descrita? 
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� A abordagem detalhada, em que se observa cada frase 

perguntando-se: o  que esta(s) frase(s) revelam sobre o fenômeno 

ou experiências de vida descritas? 

 

                         A partir da identificação das primeiras unidades de significados, 

Freire (2007) sugere agrupá-las conforme a proximidade de significado que 

compartilham. Durante esse processo de refinamento, deve o pesquisador fazer 

várias leituras do texto original, sempre fazendo abstrações para perceber as 

unidades de significado, nomeando-as de forma objetiva. Esse processo de 

refinamento e ressignificação, proposto por Freire (2006, 2007), a partir de van 

Manen (1990)  revela os temas que estruturam o fenômeno. 

                     Baseado no círculo hermenêutico (Heidegger, 1994), van Manen 

(1990), com o objetivo de convalidar as interpretações hermenêutico-

fenomenológicas, propõe o ciclo de validação (van Manen, 1990), em que o retorno 

às experiências humanas materializadas em forma de texto possibilitará o 

embasamento da interpretação, como afirma o autor: 

 

A good phenomenological description is collected by lived experience and 
recollects lived experience – is validated by lived experience and it validates 
lived experience. This is sometimes termed to the “validating circle of 
inquiry (van Manen, 1990:27) 

 

 Como ilustrado na figura 12, a seguir, entendo que a proposta o ciclo 

de validação compreende o retorno que o pesquisador faz, várias vezes, ao texto 

buscando sua profunda compreensão.  Esse processo de ir-e-vir valida as 

interpretações apresentadas pelo pesquisador: 
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Figura 10: Validando as Interpretações (Rocamora, 2004)14 

 

 É importante esclarecer que os temas, reveladores da estrutura do 

fenômeno, podem ser entendidos como uma interpretação possível, e  

correspondendo, segundo van Manen (1990:31), ao  olhar do pesquisador, 

consolidado pelos textos dos participantes. Concordando com essa observação do 

autor em questão, Mayrink (2007:51,52) afirma que: 

 
(...) ao trabalhar com a abordagem de pesquisa hermenêutico-
fenomenológica, é fundamental ter a clareza de que a interpretação a que 
se pode chegar de um fenômeno é somente uma possibilidade entre tantas 
outras, pois os diferentes olhares que se dirigem a um mesmo fenômeno e 
as diferentes bagagens experienciais que caracterizam os participantes e 
leitores, certamente revelam formas variadas de compreender o mundo e, 
conseqüentemente, de compreender um mesmo fenômeno. Do mesmo 
modo, um pesquisador, ao olhar par um mesmo fenômeno em momentos 
diferentes poderá interpretá-lo de uma outra forma. 

 

                                                                         

 

 

 

 

                                                
14 Fonte: http://usuarios.lycos.es/guillema  
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2.2 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

                        Preliminarmente esclareço que minha pesquisa não foi realizada em 

uma instituição especifica. Levando em consideração o fenômeno que investigo, 

meus objetivos e minhas perguntas de pesquisas, convidei professores de língua 

materna que estivessem, no momento da pesquisa, lecionando em alguma escola 

de Ensinos Fundamental, Médio ou Superior. A escolha foi aleatória. Fiz os convites 

a vários professores, porém somente cinco deles aceitaram participar da pesquisa.                          

                        Apresento a seguir, um perfil os participantes de minha pesquisa. 

Lembro ainda que seus nomes  são fictícios, a fim de preservar-lhes a identidade. 

                         Leandro, 45 anos, é funcionário efetivo da Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo e ocupa dois cargos: um de professor de língua portuguesa 

e outro de professor de língua inglesa. Leciona para o Ensino Fundamental e para o 

Ensino Médio. Leandro tem acesso ao computador de sua casa e o usa para fazer 

trabalhos, elaborar provas e fazer pesquisas na Internet - ações que ocorrem 

algumas vezes por semana. Não mantém conversas em ambientes virtuais, 

alegando “não ter mais idade para isso”. Esse participante já notou a presença da 

grafia típica de ambientes virtuais nas redações em língua portuguesa de seus 

alunos 

                         Priscila, 29 anos, é funcionária da rede particular de ensino, na qual 

leciona língua portuguesa e língua inglesa. Na rede pública de ensino, trabalha 

como professora eventual, uma espécie de professor substituto15. Além da 

graduação em Letras, iniciou um curso de especialização em língua portuguesa em 
                                                
15 Atualmente, o diretor de uma unidade escolar pode contratar professores’ que têm a função de 
substituir uma eventual falta de professores. Os contratados recebem pela aula dada e não mantêm 
vínculo empregatício com a Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. 
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uma  universidade particular da região de São Paulo, porém não chegou a concluí-

lo.  Tem acesso ao computador das escolas onde leciona e de outros lugares que 

não sua casa. Usa a Internet para enviar e receber mensagens eletrônicas, para 

fazer pesquisas, elaborar provas e pratica essas ações algumas vezes por semana. 

Mantém conversas em ambientes virtuais e já notou a presença da grafia típica de 

ambientes virtuais nas redações de alguns alunos. 

                        Tiago, 34 anos, é professor efetivo da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo. Leciona língua materna. Já lecionou língua inglesa também. 

Tem acesso ao computador e à Internet de casa e de lan houses onde faz trabalhos, 

pesquisas, envia e recebe mensagens eletrônicas e mantém conversas em 

ambientes virtuais. Acha essa experiência boa, pois pode manter contato virtual com 

pessoas que já conhece pessoalmente. Já notou a presença da grafia típica de 

ambientes virtuais em redações de seus alunos. 

                        Aurélio, 37 anos, é professor contratado da rede particular de ensino, 

em uma escola da região da Grande São Paulo. Leciona língua materna para a 5ª e 

6ª séries do Ensino Fundamental. Além do curso de Letras, Aurélio possui  curso 

superior em Pedagogia. Usa o computador todos os dias para organizar-se 

profissionalmente, agendando suas tarefas. De sua casa, todos os dias, usa a 

Internet para fazer pesquisas, manter conversas em ambientes virtuais e para enviar 

e receber e-mail.  Acha muito interessante a conversa on-line, pois  possibilita 

manter contato com amigos que moram em outros países. Este participante também 

já notou a presença da grafia típica dos ambientes virtuais em redações de seus 

alunos 

                        Max, 31 anos, é professor de Redação e de língua inglesa em uma 

universidade particular de ensino. Usa computador todos os dias e o  faz em sua 
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casa. Para acessar a Internet, o faz de lan houses ou do local onde trabalha. 

Mantém conversas online e acha muito interessante e produtivo esse tipo de 

contato. Este participante notou algumas abreviações como v.c. (você) e tbem 

(também). 

                          

 

2.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA  

 

 

                        Levando em consideração o fenômeno que pesquiso - a presença da 

grafia própria da CMC síncrona em textos escolares sob a perspectiva do professor 

de língua materna - considerei pertinente o uso de dois instrumentos para a coleta 

das informações necessárias à pesquisa: questionário e conversas hermenêuticas.  

                        Para iniciar minha investigação, elaborei um questionário (ver anexo 

01) composto de dezenove perguntas – abertas, fechadas e híbridas - em que 

participantes responderam sobre o perfil deles e representações que têm sobre o 

fenômeno em questão. O objetivo desse questionário foi obter informações sobre a 

vida profissional de meus participantes de pesquisa e sobre o acesso que eles têm 

ao computador, à internet e suas impressões quanto à possível presença da grafia 

usada na CMC síncrona, em redações escolares.  

                        Apesar de todos os participantes terem recebido a versão impressa 

desse questionário, dois participantes, Tiago e Aurélio, solicitaram uma versão 

eletrônica.  

                        Após tabular todas essas informações, lê-las e relê-las, considerei 

importante usar outro instrumento de coleta que me possibilitasse negociar os 
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significados das informações obtidas no primeiro instrumento. Dei início, então, às 

conversas hermenêuticas (Gadamer, 1997). Durante a minha coleta de informação, 

usei esse instrumento mais de uma vez com meus participantes de pesquisa, 

conforme explicito abaixo.  

 Essas conversas foram de extrema importância para a minha 

interpretação das informações registradas. Uma característica marcante das minhas 

conversas hermenêuticas é o distanciamento no tempo entre elas e o uso do 

primeiro instrumento.  Esse distanciamento possibilitou ao participante pensar mais 

sobre o assunto para o qual, talvez, não tivesse um julgamento, uma opinião 

formada a princípio.  

 Não realizei todas as conversas hermenêuticas presencialmente com 

todos os participantes.  Aurélio e Priscila solicitaram que  todas essas  conversas 

fossem feitas via MSN, uma vez que não possuíam tempo disponível para encontros 

presenciais. Por esse mesmo motivo, realizei conversas hermenêuticas, via MSN, 

com Tiago e Max, apesar de já termos tido uma primeira conversa presencialmente. 

Somente com Leandro todas as conversas hermenêuticas foram presenciais, 

conforme sua preferência. Para melhor visualizar os meios como foram enviados e 

recebidos os questionários e meios que possibilitaram as conversas hermenêuticas, 

segue síntese dessas informações, no quadro a seguir: 
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 QUESTIONÁRIO CONVERSAS HERMENÊUTICAS 

PARTICIPANTES   PRESENCIAIS VIA MSN 

   NÚMERO DE TOTAL NÚMERO DE TAMANHO DO 

 IMPRESSO DIGITAL CONVERSAS EM HORAS CONVERSAS ARQUIVO 

LEANDRO X  3 2H   

PRISCILA X    3 72,0 KB 

TIAGO  X 1 1H 1 13,5 KB 

AURÉLIO  X   3 62,0 KB 

MAX X  1 45MN 2 35,5 KB 
 

Quadro 1: Instrumentos de coleta 

 

 

                  Para situar a fala de cada participante de pesquisa em cada 

instrumento de pesquisa, elaborei códigos indicadores de cada um. Esse código 

também auxilia o leitor na apreciação de algumas falas de meus participantes de 

pesquisa, as quais apresento interpretação dos textos, no capítulo 3. Os códigos 

utilizados foram: 

 

• (Q): questionário; 

• (CHP): conversas hermenêuticas presenciais; 

• (CHV): conversas hermenêuticas virtuais. 

 

 

2.4 PROCEDIMENTOS DE INTERPRETAÇÃO  

 

 

                        Nesta seção, apresento os procedimentos de interpretação. Para 

tanto usei três programas. O primeiro programa utilizado foi o Word, com objetivo de 

textualizar as informações obtidas durante a coleta, ler e reler essas informações e 
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transferi-las para outros programas. O segundo programa, Yoshikoder, auxiliou-me 

na análise das escolhas lexicais de meus participantes de pesquisa quando eu 

interpretei as representações que tinham sobre o fenômeno investigado. O terceiro 

programa, Excel, auxiliou-me na ação de filtrar e ressignificar as unidades de 

significados para que chegasse aos temas que constituem o fenômeno aqui 

estudado. 

                          A seguir, passo a detalhar o uso que fiz desses programas e como 

cheguei à interpretação dos textos e a descrição do fenômeno que investiguei. 

                        Coletados os textos, tanto dos questionários quanto das conversas 

hermenêuticas,  meu objetivo foi responder minha primeira pergunta de pesquisa: 

 

• Que representações professores de língua materna têm sobre a 

presença da grafia da CMC síncrona em textos escolares? 

 

 Uma vez que as escolhas lexicais revelam as representações que 

meus participantes têm a respeito do fenômeno investigado, o programa Yoshikoder 

auxiliou-me na tarefa de identificar essas escolhas e perceber em que contextos 

apareciam. A seguir, apresento a utilidade desse programa e quais ferramentas 

lancei mão na busca de respostas dessa minha primeira pergunta de pesquisa. 

                        Yoshikoder é um programa de análise de conteúdo, desenvolvido 

como parte do Identity Project no Center for International Affairs, da Universidade de 

Harvard. Permite carregar documentos, fazer listas de ocorrências lexicais, construir 

e utilizar dicionários de análise de conteúdo, examinar palavras-chave no contexto e 

desempenhar análises básicas de conteúdo, em qualquer idioma16. 

                                                
16 Essa definição do programa está disponível em http://www.yoshikoder.org/, acessado em 
22.07.2008 
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 A textualização das informações dos participantes de pesquisa foi 

inserida no programa Yoshikoder.  Como meu objetivo era tão somente examinar, 

em seu contexto, escolhas lexicais feitas por meus participantes de pesquisa, 

procedi da seguinte forma: 

• Abri o programa, acessei a ferramenta  Document. 

• Selecionei a opção Import Document Foreign Enconding e o 

programa deu-me acesso a meus arquivos para eu pudesse 

importar meus textos. 

                

 Esses passos podem ser observados no círculo inserido na tela do 

software Yoshikoder, ilustrada a seguir: 

 

Tela 1: Transferência de Informações 
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 Antes da importação dos textos é importante informar que eles foram 

salvos no tipo: sem formatação. Sem essa ação, o programa Yoshikoder não 

reconhece o texto tal como foi digitado no programa anterior.  

 Meu próximo passo, então, foi localizar no texto em que contexto as 

escolhas lexicais apareceram. Essa colaboração do programa me permitiu saber 

quantos participantes usavam as mesmas ou semelhantes escolhas lexicais e, 

então, comparar as representações que tinham sobre o fenômeno que investiguei. 

 Apenas como exemplo, e não fazendo aqui a análise e interpretação  

dos meus textos,  demonstro em que contextos a palavra língua aparece nos meus 

textos coletados. Para que o programa me mostrasse o contexto da palavra língua, 

selecionei a ferramenta Dictionary e, depois  a opção add category: 

 

 

Tela 2: Busca de palavras no contexto 
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 Feita essa opção, era necessário que eu nomeasse o grupo de 

palavras que me interessou. Nomeei Grandes Freqüências, como ilustro a seguir: 

 

 
Tela 3: Grupos de Palavras 

 
 

                         Criado o Grupo Grandes Freqüências que agora consta na relação 

Dictionary, do lado esquerdo da tela, inseri a palavra língua nesse grupo. Para tanto, 

cliquei no grupo grandes freqüências, tornando-o destacado e, em seguida, acessei 

novamente a opção Dictionary e selecionei a opção add pattern. Inseri no grupo a 

palavra língua, como ilustro na reprodução a seguir: 
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Tela 4: Busca de palavra em seu contexto 

 
 

                       Inserida a palavra língua no grupo Grandes Freqüências, o programa 

pode me mostrar em que contexto essa palavra acontece, de duas formas: 

 

1. Clicando na palavra língua e acessando a ferramenta highlight, 

selecionei a opção highlight enter e o programa destacou a palavra em 

todas as suas recorrências como reproduzo na tela a seguir.  
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Tela 5: Palavras em Highlight 

 
 

2. Clicando na palavra língua, e acessando a ferramenta Concordance, 

selecionei a opção make concordance, o programa me forneceu o 

contexto das recorrências do uso da palavra língua, como ilustrado a 

seguir:  
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Tela 6: Palavra em seu contexto 

 

 

             Para que eu pudesse saber que representações os professores de 

Língua Portuguesa tinham sobre o fenômeno investigado, fiz  leituras e releituras  

exaustivas dos textos coletados. Nesse sentido,  esse programa auxiliou-me quando 

eu detectava que algumas escolhas eram recorrentes.                              

 Concluídos os procedimentos de interpretação dos textos que 

responderam a minha primeira pergunta de pesquisa, parti, então, para busca de 

respostas para a minha segunda pergunta de pesquisa: 

 

• Qual a natureza da presença dessa grafia em textos escolares em 

Língua Materna? 

 Para que respondesse a essa pergunta, iniciei o processo de 

refinamento e ressignificação (Freire, 2006, 2007) das unidades de significado de 
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todos os textos coletados, que me permitiram identificar os temas e subtemas que 

descrevem a natureza do fenômeno aqui estudado. 

 Meu primeiro passo foi transferir meus textos digitados no programa 

Word para o programa Excel, como ilustro abaixo: 

 
Tela7: Textos agrupados em uma planilha 

 

                         O programa Excel, pela sua interface, facilitou o procedimento de 

leituras e releituras de texto, identificação de unidades de significado, filtração e 

ressignificação para se chegar aos temas, fazendo, circularmente, o movimento da 

direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Ao ler e reler esses textos, 

nesse programa, dei então início ao processo de identificação as unidades de 

significados que podem ser observadas, como exemplo, nas telas 8 e 9: 
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Tela 8: Identificando unidades de significado 

 

 
Tela 9: Refinando e Ressignificando as Unidades de Significado 
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 Por meio do procedimento discutido, pude finalmente chegar aos 

temas, subtemas e sub-subtemas que estruturam o fenômeno que investiguei. 

Obtidas as respostas de minhas perguntas de pesquisa apresento, no capítulo 

seguinte, os resultados desse trabalho.  
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CAPÍTULO 03 

 
 

 

INTERPRETAÇÃO DOS TEXTOS 
 

 

 Este capítulo visa à apresentação das representações reveladas 

pelos participantes sobre a presença da grafia da CMC síncrona em textos escolares 

produzidos em língua materna, e a descrição e interpretação dessa presença, 

entendida como fenômeno da experiência vivida. 

                         Esse capítulo, portanto, subdivide-se em 2 seções: na primeira, 

abordo as representações e, na segunda, a estrutura do fenômeno em foco. Essas 

seções retomam as seguintes perguntas de pesquisa: 

 

1. Que representações professores de língua materna têm da 

presença da grafia da CMC síncrona em textos escolares? 

2. Qual a natureza da presença da grafia usada em CMC síncrona 

em textos escolares produzidos em Língua Materna? 

 

 

3.1 REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES DE LÍNGUA MATERNA 

 

 

 Como mencionado anteriormente, considerei o repertório 

interpretativo revelado por meus participantes de pesquisa para interpretar as 
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representações que eles têm sobre a CMC, mais especificamente, sobre a presença 

da grafia da CMC síncrona em textos escolares em língua materna. Essa 

consideração fundamenta-se no conceito de representações de Freire e Lessa 

(2003:74) apresentado no primeiro capítulo dessa dissertação. 

  Os questionários e conversas que mantive com os participantes 

revelaram que, a exceção de Leandro, os demais professores já participaram de 

sites de relacionamento, sobre o qual emitem as seguintes opiniões:  

 

Muito interessante e produtiva 
Max (Q) 

Boa experiência,  
Tiago (Q) 
 
Muito interessante,  
Priscila (Q) 
 
Muito interessante.                                                               
Aurélio (Q) 

 

 Diante das escolhas lexicais usadas pelos participantes de pesquisa, 

posso inferir que a representação sobre a experiência vivida de relacionar-se através 

de ambientes virtuais é positiva. Minha conclusão parte da recorrência do adjetivo 

interessante usado  por Max, Priscila e Aurélio e do uso do adjetivo boa, usado pelo 

participante Tiago. Experiência positiva é,  também, a de Max que a qualifica como 

produtiva. 

 As razões que levam quatro dos participantes dessa pesquisa a 

considerarem positiva a interação em  sites de relacionamento, permeia o ato da 

comunicação. Posso fazer essa inferência, uma vez que a escolha  pelo verbo 

conversar aparece três vezes nos textos coletados e o substantivo contato, uma vez. 

Assim, as razões que levam meus participantes de pesquisa a considerarem 

positivas suas participações em sites de relacionamento vão desde a facilidade de 
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conversar com amigos distantes, até conversar com várias pessoas ao mesmo 

tempo, como ilustro a seguir:  

Tenho amigos que estão fora do país e facilita o contato. 
Aurélio (CHV) 

Conversei online com pessoas que eu já conhecia previa e pessoalmente. 
Tiago (CHV) 
 

 

                          Priscila revela que a possibilidade de comunicar-se em sites de 

relacionamento trouxe ganhos profissionais, já que essa experiência fez com que 

houvesse maior aproximação entre ela e seus alunos, e, conseqüentemente, maior 

aproveitamento das aulas por parte destes. O excerto abaixo ilustra essa minha 

afirmação: 

É possível conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Quando 
comecei a manter este tipo de contato com meus alunos, nos aproximamos 
mais e senti um melhor aproveitamento nas aulas. 
Priscila (CHV) 

 
 

 Apesar do aspecto positivo da experiência de comunicar-se em 

ambiente virtual, revelada por quatro participantes, é importante ressaltar que um 

deles não a viveu até o momento: Leandro afirma nunca ter participado de 

conversas em sites de relacionamento por não ter nem tempo, nem idade para isso. 

 
Não. Não gosto. Eu não  tenho mais idade para essas coisas. 
Leandro (Q) 

 
 

                          Ao refletir sobre essa afirmação, entendo que a preferência de 

Leandro em não querer participar de sites de relacionamento dá-se pelo fato de que 

ele considera essa interação própria de um público somente jovem. Portanto, para 

ele, a interação mediada pelo computador, em sites de relacionamento, parece estar 

relacionada à faixa etária, restringindo-se aos mais jovens. 
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  Em minha investigação questionei o possível uso da grafia usada na 

CMC síncrona nas produções textuais dos próprios participantes. Leandro, Max e 

Tiago responderam que nunca fizeram uso dessa grafia  em textos que redigem em 

papel. 

Priscila explicou o fato de não utilizar a grafia da CMC em suas produções, 

afirmando: 

 

Nem quando estou utilizando a Internet consigo utilizar muito esta 
linguagem.  
Priscila (CHV) 

 
 Aurélio, por sua vez, afirma ter feito uso dessa grafia em seus textos 

escritos em papel, algumas vezes, entendendo-a como abreviação, como relata: 

Algumas vezes acabo por abreviar palavras. Porém tenho me policiado 
muito para não aderir aos vícios de abreviaturas e decodificação de 
palavras que é uma praxe dos internautas.  

Aurélio (CHV) 

 
 A partir das escolhas lexicais “tenho me policiado muito” e  “vício de 

abreviaturas”, usadas pelo participante, interpreto que Aurélio não concorda com o 

uso dessa grafia em produções escritas, em outros suportes que não sejam o da tela 

dos sites de relacionamento. 

 Minha investigação revelou que quatro participantes de pesquisa  já 

receberam redações que continham a grafia usada na CMC. Perguntados como 

reagiram, as respostas foram diversas. 

 A reação de Leandro e Tiago foi de orientar o aluno a não usá-la, 

como podemos observar nos excertos abaixo: 

 

Naturalmente. Apenas peço ao aluno para evitar o uso dessa grafia em 
textos formais.  
Leandro (Q) 
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Pedi pra que reescrevesse na forma padrão. 

Tiago (Q) 

 

 Max alegou não ter percebido o uso dessa grafia nas produções 

textuais de seus alunos. Porém, durante as conversas hermenêuticas, Max afirma 

ter percebido a presença da grafia usada na CMC em testes: 

 

Na época que você me perguntou sobre isso, eu não tinha notado, mas, 
recentemente, ao corrigir um teste de uma aluno da faculdade, eu vi essa 
grafia. Pedi para que não a utilizasse em textos que requerem maior 
formalidade.  
Max (CHV) 
   

 
 Refletindo sobre a resposta de Max, interpreto que há preocupação 

com a formalidade da variante padrão da língua e com a forma como a  grafia da 

CMC pode parecer aos olhos de outros leitores, sugerindo idéia de erro. Minha 

interpretação se baseia na seguinte representação, revelada pelo professor ao 

afirmar que tal grafia compromete a formalidade do texto: 

 

Compromete a qualidade formal do texto no que diz respeito à 
compreensão. Além do que, pode ser entendido como erro de ortografia. 
Max (CHV) 
 

 Aurélio afirma sempre receber redações com essa grafia e a trata 

como informalidade no uso da língua, como explica, a seguir: 

O tempo todo, pois  é um fator de condicionamento e que deve ser 
considerado no aspecto da informalidade.  
Aurélio (CHV) 

 
 
 Além disso, ele chama a atenção para o dever do professor de 

língua portuguesa em relação ao ensino da variante padrão da língua e sua própria 

atualização, dizendo: 

 

Devemos estar atentos em ensinar a forma correta, porém devemos estar 
atualizados em relação à comunicação seja ela qual for.   
Aurélio (Q) 
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 Priscila, apesar de não ter vivido tal experiência, não consideraria 

uma atitude absurda o uso da grafia da CMC em textos escolares ca. Ela confirma: 

 

Não ficaria muito assustada, pois sempre incentivei os alunos a explorarem 
as diferentes linguagens.  
Priscila (Q) 
 

 Todas essas respostas levaram-me a concluir que, de acordo com 

as representações que os participantes de pesquisa revelaram, a grafia da CMC 

síncrona em textos escolares não é adequada. Porém, alguns aproveitam a 

experiência abordar temas referentes ao conteúdo da disciplina. As escolhas lexicais 

“variantes, variações”, “relações entre a formalidade e informalidade” permitem 

interpretar que  Priscila, Max e Aurélio consideram o uso da grafia usada na CMC  

possível, apenas em textos nos quais a formalidade não está presente, como 

evidenciam os excertos abaixo: 

 
Aproveitaria a situação para trabalhar as variantes lingüísticas.  
Priscila (Q) 
 
 
Acredito que a conscientização do uso adequado das variações para cada 
momento especifico já seria um grande passo.  
Max (CHV) 
 
 
Bem, procuro estabelecer relação entre a formalidade e informalidade, 
ensinar os dois aspectos, pois ambos têm significado e devem estar em 
uso tanto pelos alunos como pelos docentes, lembrando que se trata de 
formas de comunicação.  
Aurélio (CHV) 
 

 Similarmente a Aurélio, no excerto acima, Max também sente a 

necessidade de tratar da formalidade da informalidade da língua, no entanto falta 

contato e maior conhecimento do profissional com a grafia usada na CMC. Como 

indicado no excerto a seguir: 

Acho que na escola é lugar para se vincular todo o tipo de informação, 
aliás, talvez se nós tivéssemos mais proximidade com estas questões na 
escola, os alunos saberiam melhor quando utilizar essas variações.  
Max (CHP 
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 Refletindo sobre o ensino da escrita em  língua materna e sobre  a 

atual tendência da utilização da presença da grafia usada na CMC síncrona em 

produções textuais escolares por parte de seus alunos, há divergências de opinião 

entre os participantes.  Confrontemos duas delas que apresentam os termos “ruim” e 

“não ruim”. Tiago não vê essa inclusão como um problema; já Max não aprova uso 

da grafia em questão:  

 

Ruim, pois descaracteriza a originalidade do sistema lingüístico.  
Max (Q) 
 
                                                                                               
Não acho ruim. Isso não compromete a assimilação de conteúdo curricular, 
mas há de se alertar sobre o fato desses recursos tornarem-se vícios de 
linguagem, mesmo que se restrinja apenas ao aspecto ortográfico. O aluno 
tem que se policiar para não fazer uso desses recursos em texto em que 
são inapropriados.  
Tiago (CHV) 

 
 

 Noto que, a princípio, as opiniões pareceram antagônicas, mas as 

releituras levaram-me a interpretar que tanto Max quanto Tiago têm representações 

mais próximas do que distantes, pois ambos revelam uma preocupação de que o 

uso da grafia possa afetar o bom desempenho no uso da língua padrão.  

 Observando as escolhas lexicais de Leandro, noto uma 

despreocupação quanto ao uso da grafia usada na CMC síncrona em textos 

escolares, por tratar-se de um uso passageiro. Ele faz comparações com outros 

fenômenos da língua para justificar sua posição: 

 

Acho que é apenas uma moda de momento como várias outras que 
surgiram no passado (tais como língua do “p”). Algumas formas acabam 
entrando na escrita e outras desaparecem por completo.  
Leandro (CHP) 

 
 

 As representações sobre os motivos que podem levar o aluno a usar 

a grafia usada na CMC síncrona em textos escolares são variadas. Para Leandro e 
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Priscila, a rapidez é um dos motivos. Os dois participantes apresentam as 

abreviaturas como recurso para tornar a escrita mais rápida, como explicitam: 

 

 
É muito mais rápido escrever vc, tbem, bjs.  
Priscila (Q) 
 
As abreviaturas tornam a escrita mais rápida.  
Leandro (CHP) 

   

 Refletindo sobre a resposta de Leandro, constato que, para ele, 

outro motivo que torna a escrita usada na CMC mais rápida é a despreocupação 

com as regras ortográficas próprias da língua padrão. Ele afirma: 

 
Não há necessidade de se preocupar com a acentuação e com a grafia 
correta das palavras.  
Leandro (CHP) 

   
 

 Para Tiago, o uso da grafia própria da CMC  síncrona em produções 

textuais escolares se deve à necessidade de identificação com grupo, uma vez que 

grande parte das pessoas que usam essa grafia são adolescentes. Ele afirma: 

 
Necessidade de se identificar com um determinado grupo de sua faixa 
etária.  
Tiago (CHP) 

    

 As representações reveladas por Max e Tiago a seguir, sobre os 

motivos que fazem com que os alunos usem a grafia usada na CMC em textos 

escolares levaram-me a interpretar que a freqüência com que usam essa grafia em 

ambientes virtuais, direcionam o seu uso também em produções escritas em papel 

na escola, como ilustra os seguintes excertos: 

 

O contato freqüente com essa grafia nos sites de relacionamento tais como 
MSN, Blog.  
Max (CHP) 
 

Ao escrever freqüentemente em sites de relacionamento, o aluno acaba 
por se acostumar com essa grafia e a usá-la inconscientemente em 
redações.  
Tiago (CHP) 

 



81 
 

 

  

 Ao investigar as representações reveladas por Priscila, sobre esse 

assunto, constato que a participante vai além de emitir sua opinião,  nos excertos 

acima. Ela faz um adendo, comparando a produção escrita feita na escola com a  

feita em ambiente virtual, afirmando: 

 
Os nossos alunos foram formados em uma escola que tratava a produção 
como um castigo, atividades exaustivas de cópias e mais cópias, gerando 
um desconforto no estudante em ter que escrever, acredito que o aluno 
prefere utilizar essa grafia para facilitar sua vida e até para não se cansar 
tanto.   
Priscila (CHV) 
 

 
 

 Ao investigar as representações dos professores de língua 

portuguesa sobre seus posicionamentos, caso fossem procurados por pais de 

alunos que pedissem uma orientação a respeito do uso da grafia da CMC, obtive 

respostas diversas. Aurélio revela que essa situação se constitui em  um momento 

para esclarecer sua posição em relação ao ensino da variante culta da língua - 

prioridade em seu trabalho. Ele explica sua postura afirmando:  

 

Isso é uma questão de explicar, não colocaria a língua mãe em segundo 
plano e sim estaria estabelecendo relações entre o formal e o informal. 
Aurélio (CHV) 
 

 
 Ao reler as respostas de Leandro e Max, transcritas a seguir, 

observo que houve reincidência do adjetivo “natural” nas duas respostas, levando-

me a interpretar que, para eles, o uso da grafia em questão não deve ser motivo de 

preocupação. Porém, Max argumenta a favor de repressão quanto ao uso: 

 
Que é perfeitamente natural, pois isso faz parte do momento histórico que 
eles (os alunos) vivem.  
Leandro (Q) 
 
 
Que esse fenômeno de transformação da língua embora ocorra de forma 
natural, precisa ser observado e precisa ser coibido para que não 
prejudicasse o desenvolvimento do aluno quando lhe for solicitado 
produção de texto.  
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Max (CHV) 
 
 

 Tiago, assim como Leandro, também considera o momento histórico 

vivido pelo aluno uma razão para o uso da escrita própria da CMC em ambientes 

que não sejam os sites de relacionamento, porém recomenda que se explique onde 

e quando essa grafia deva ser usada. Para ilustrar minha interpretação, trago o 

seguinte excerto: 

 
É algo pertinente ao nosso tempo, mas que deve ser usado apenas em e-
mail informais e salas de bate papo.  
Tiago (CHV) 
 

 

 Por julgar os pais conservadores, Priscila previamente considera que 

a posição dos pais sobre a transposição da grafia usada em CMC síncrona para 

textos escolares deva ser negativa. Por isso, a participante procura respostas que 

tranqüilizem os pais, também procura coibir, assim como Max, o uso dessa grafia em 

textos escolares. Esclarece Priscila: 

 
Não deixaria o pai fazer uma interpretação equivocada da minha opinião, 
por ex, primeiro passo é analisar a postura e concepção do pai. Por muitas 
vezes eles são muito conservadores e necessitam de uma resposta que os 
tranqüilizem quanto ao uso da Internet e não que o faça pensar que minhas 
aulas fomentam o uso desta linguagem.  
Priscila (CHV) 

 

 Finalizo aqui minhas interpretações sobre as representações dos 

professores, ressaltando a preocupação revelada pela manutenção da norma culta 

da língua portuguesa em produções de textos escolares. Essas representações 

também me levam a pensar se o planejamento de aulas que contempla a produção 

escrita não estaria embasado na tradição de trabalhar com textos narrativos e 

dissertativos apenas ao invés de embasar-se na discussão proposta pelos PCN 

(Brasil, 2001). De qualquer forma, as respostas de meus participantes de pesquisa 

sugeriram a mim, como pesquisador, a continuidade de investigação sobre produção 
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escrita usada pelo cidadão na vida real, fora da escola. Interpretadas as 

representações dos professores, passo a apresentar os resultados referentes à 

investigação do fenômeno em foco nesta pesquisa. 

 

 

3.2 A PRESENÇA DA GRAFIA DA CMC EM TEXTOS ESCOLARES 

 

 

 Seguidas as orientações da abordagem hermenêutico-

fenomenológica, textualizei todas as informações obtidas através dos instrumentos 

que utilizei, conforme explicito no capítulo 2. Num processo de leituras e releituras, 

seguindo as orientações propostas por Freire (2007), identifiquei, refinei e 

ressignifiquei as unidades de significados.  Nessa etapa da pesquisa, leitura e 

releitura dos textos coletados, identificação de unidades de significados e seus 

refinamentos – num processo de ir e vir – realizei o ciclo de validação proposto por 

van Manen (1990) e assim foi possível chegar aos temas que estruturam o 

fenômeno da presença da grafia da CMC síncrona em textos escolares produzidos 

em língua materna. 

 Os temas, subtemas e sub-subtemas que constituem o fenômeno 

investigado são apresentados em diagramas, comentados separadamente para, ao 

final dessa seção, contemplar toda a estrutura do fenômeno da presença da grafia 

da CMC síncrona em textos escolares, segundo a interpretação que fiz da vivência 

compartilhada pelos professores participantes. 
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  3.2.1 Tipo de Texto 

 

  

         O primeiro tema identificado como constituinte do fenômeno em foco foi tipo de 

texto, ilustrado abaixo 

 
Diagrama 1: O tema tipo de texto, seus sub-temas e sub-subtemas 

 

 

            O tipo de texto é o primeiro tema que emerge dos textos coletados, 

dada a preocupação apresentada pelos participantes de pesquisas com a língua 

portuguesa. Essa preocupação origina-se no trabalho que os participantes de 

pesquisa realizam com produções de textos que, por seus gêneros, contemplam a 

variante lingüística formal. Minha pesquisa revelou que narração e dissertação são 

os principais gêneros trabalhados por meus participantes de pesquisa e a variante 

culta da língua é exigida nesses textos. Trago como exemplo um excerto em que 

Leandro revela sua preocupação: 

Como podemos não exigir a linguagem formal se a primeira coisa que o 
vestibular exige do aluno é uma dissertação. Se o aluno não usar a língua 
padrão, como poderá obter sucesso em sua redação, não é mesmo? 
Leandro (CHP) 

A PRESENÇA DA  GRAFIA 
DA  CMC SÍNCRONA EM 
TEXTOS ESCOLARES 
 

 

TIPO DE 
TEXTO 

 
FORMAL 

 

 
INFORMAL 

 
COIBIÇÃO 

 
ACEITAÇÃO 
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           Assim, identifico o termo formal como subtema do tema tipo de texto. 

Esse subtema estrutura e revela a natureza do fenômeno pesquisado uma vez que, 

ao responderem sobre a presença da grafia própria da CMC síncrona em textos de 

seus alunos, os participantes desta pesquisa mostraram grande preocupação com 

as conseqüências que esse fenômeno causaria nos textos que esperam que seus 

alunos apresentem.  

 Relaciona-se ao subtema formal, o sub-subtema coibição.  Por 

intermédio das vozes de meus participantes de pesquisa, interpreto a necessidade 

de afastar a grafia própria da CMC de textos cuja variante lingüística culta é exigida 

em produções de textos. A seguir, trago exemplos das falas de meus participantes 

de pesquisa que me permitiram identificar o sub-subtema coibição: 

 

Acho que escola está aí para ensinar a língua culta e essa grafia 
atrapalharia o trabalho que realizo em produção escrita. Eu espero que 
meu aluno domine a língua culta porque vai precisar dela em sua vida 
profissional e social também.  
Leandro (CHP) 
 
Isso é uma questão de explicar, não colocaria a língua mãe em segundo 
plano e sim estaria estabelecendo relações entre o formal e o informal. 
Aurélio (CHV) 
 
A comunicação está estabelecida, mas a norma culta não aceita. Tiago (Q) 
 
Essa grafia deve ser usada fora de textos formais, pois entendo ser uma 
nova modalidade lingüística.  
Max (Q) 
 
Compromete a qualidade formal do texto no que diz respeito à 
compreensão. Além do que, pode ser entendido como erro de ortografia. 
Max (CHV) 
 
 
Naturalmente. Apenas peço ao aluno para evitar o uso dessa grafia em 
textos formais.  
Leandro (Q) 
 
O aluno tem que se policiar para não fazer uso desses recursos em texto 
em que são inapropriados.  
Leandro (Q) 
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  Notei que, no que diz respeito à produção de texto, aqueles 

produzidos socialmente em gêneros que não exigem formalidade parece não serem 

contemplados no trabalho de produção escrita em sala de aula. Conforme apontado 

no capítulo 1, os PCN-EF (Brasil, 2001:41) são claros quando apresentam como 

conteúdo de produção escrita o trabalho com todos os gêneros  que circulam na 

sociedade e é notório que, atualmente, textos produzidos em ambiente virtual que 

usam a grafia própria de seu suporte, são comuns entre os jovens. Priscila parece 

compreender a propostos dos PCN-EF (Brasil, 2001) quanto a essa orientação. 

 
Acho que não é possível conter este fenômeno da língua e, portanto, nós, 
professores, também precisamos nos apropriar desta linguagem e do uso 
da tecnologia para elaborar situações didáticas que propiciem a 
compreensão das múltiplas linguagens que nos cercam. Digo isso porque 
acredito que a internet, hoje, fomenta a produção escrita de todos os níveis 
da sociedade brasileira.  
Priscila (CHV) 

 
 
            O subtema informal também se relaciona ao tema tipos de textos. 

Cheguei a esse subtema a partir das unidades de significado que apontaram para 

uma relação entre a presença da grafia em CMC síncrona em textos escolares e 

textos  que não exigem, pelo gênero que representam, a variante formal da língua. 

Assim, nas falas dos professores de língua portuguesa com os quais fiz minha 

pesquisa, é possível observar que aceitam a grafia própria da CMC em textos 

informais, o que me leva a identificar  aceitação como sub-subtema do subtema 

informal.  

 A seguir trago excertos, ilustrativo, de falas de meus participantes de 

pesquisa que possibilitaram chegar ao subtema informal e seu sub-subtema 

aceitação: 

 

 Além do mais, esse tipo de recurso (códigos) é usado em ocasiões de 
informalidade. Não acho que é um problema usar esses códigos em textos 
que não sejam a dissertação, por exemplo.  
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Tiago (CHV) 
 
Acho que essa grafia deve ser usada fora de textos formais, pois entendo 
ser uma nova modalidade lingüística da língua portuguesa.  
Max (CHP) 
 
É algo pertinente ao nosso tempo, mas que deve ser usado apenas em e-
mail informais e salas de bate papo.  
Tiago (CHV) 
 

 Ao investigar a natureza do fenômeno da presença da grafia da 

CMC síncrona, em textos escolares produzidos em língua materna, na perspectiva 

dos participantes de pesquisa, conclui que tipo de texto é elemento constituinte, 

subdividindo-se em textos formais – nos quais essa grafia dever ser coibida, e textos 

informais – nos quais pode ser aceita, sem restrições. 

 

 

  3.2.2. Praticidade 

 

 

 Além de tipo de texto, praticidade foi identificada como segundo 

tema que constitui o fenômeno em foco, como ilustrado a seguir: 

 
Diagrama 2: O tema praticidade e seus sub-temas 

 
A PRESENÇA DA GRAFIA  
DA CMC SÍNCRONA EM 

TEXTOS ESCOLARES 

 
 

PRATICIDADE 

 
 

RAPIDEZ 

 
COMODIDADE 



88 
 

 

 O tema praticidade foi identificado a partir das falas dos participantes 

de pesquisa que tratavam das causas da presença da grafia da CMC síncrona, em 

produções escritas de seus alunos. Notei que, segundo os participantes de 

pesquisas, é prático não se preocupar com as regras gramaticais, usar palavras 

abreviadas na hora de escrever. Pois isso acarreta uma produção textual escolar  

mais rápida.  Assim, rapidez constitui um subtema que se relaciona ao tema 

praticidade, como revelam os apresentados a seguir:  

 

É mais rápido escrever assim. Eu observei, uma vez, o uso  do x em todas 
das palavras que tinham som de x. Acho que esse jeito prático de escrever 
leva os alunos a usar a grafia do MSN em seus textos.  
Priscila (CHV) 
 
É muito mais rápido escrever vc, tbm, bjs… Os nossos alunos foram 
formados em uma escola que tratava a produção como um castigo, 
atividades exaustivas de cópias e mais cópias, gerando um desconforto no 
estudante em ter que escrever, acredito que o aluno prefere utilizar essa 
grafia para facilitar sua vida e até para não se cansar tanto.  
Priscila (CHV) 
 
 

 A idéia de procurar rapidez ao escrever não é mesmo nova. Os 

egípcios, também se preocuparam em escrever mais rápido e,  assim inventaram a  

escrita demótica, apresentada no primeiro capítulo desta dissertação. 

 Os participantes também consideram cômodo usar essa grafia em 

ambientes virtuais um dos motivos que fazem com que seus alunos usem-na em 

textos escolares, ou seja, o fato de não se preocupar com regras gramáticas para 

escrever torna cômoda a produção escrita.  

 Um exemplo dessa reflexão na fala dos Leandro e Aurélio.  Eles 

acham que é cômodo escrever dessa forma uma vez que não há a necessidade de 

se preocupar com as regras seguidas pela variante culta da língua. 

 

Acho que o que leva meu aluno a usar essa grafia é o fato de ser mais 
cômodo. Não há necessidade de seguir regras gramaticais como 
acentuação e grafia de ç, x, ss quando essas letras têm som de s, o que 
torna a escrita mais rápida.  
Leandro (CHV) 
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É muito cômodo escrever assim.. é que ele não terá que se preocupar com 
a maneira de escrever que a escola ensino quando exige a língua culta. 
Não tem que usar acento e seguir tantas regras da norma culta.  
Aurélio (CHV) 

 

 
            Retorno aqui às conclusões do trabalho de Freitag & Fonseca e 

Silva (2006) quando apontam que, quando o internauta usa vc, por exemplo, só 

reconhece essa grafia porque conhece a grafia você. Isso me leva a inferir que a 

comodidade de escrever usando a grafia da CMC em textos escolares não deve ser 

encarada como um problema, mas como questão para se discutir onde usar ou não.  

           Quanto à questão de usar essa grafia fora ou não do ambiente 

virtual, os PCN-EF (Brasil, 2001) são claros que um dos objetivos do ensino de 

Língua Portuguesa é o domínio de sua variante culta. Quanto a essa questão, não 

me pareceu que nenhum de meus participantes de pesquisa a nega. Porém, negar 

que existe uma nova maneira de escrever dominada por adolescentes que 

produzem textos escritos em ambiente virtuais diariamente, acredito não ser mais 

possível.   

 Em relação ao domínio de uma nova grafia que tem sua origem em 

ambiente virtual e se apresenta em textos escolares, retomo o pensamento de 

Possenti (2006) que nos alerta para o fato de que o aluno domina duas maneiras de 

escrever: aquela que a escola prega e aquela que ele aprendeu e reconstrói em 

ambiente  virtual. Se ele domina duas maneiras de escrever, deve ser considerado, 

portanto, como competente. 

 Concluindo minhas considerações sobre o fenômeno em foco, 

destaco que, além de tipo de texto, praticidade também se revela como constituinte 

da presença da grafia da CMC síncrona, em textos escolares, em língua materna. 

Tal praticidade se desdobra nos subtemas rapidez e comodidade, ilustrados nesta 

seção. 
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            Tendo discutido temas, subtemas e sub-subtemas do fenômeno que 

pesquisei, apresento, conforme anunciado no início dessa seção, um diagrama no 

qual podemos visualizar a constituição do fenômeno da grafia usada na CMC 

síncrona em textos escolares em língua materna, vivido pelos participantes de 

pesquisa nesta investigação: 

e  

Diagrama 3: A estrutura do fenômeno  
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 Finalizo aqui, minha apresentação dos resultados da pesquisa que 

realizei. Acredito que minha interpretação das representações dos professores de 

língua portuguesa que participaram de minha pesquisa e a descrição da estrutura do 

fenômeno que pesquisei possam colaborar para uma reflexão mais profunda da 

presença da grafia da CMC síncrona em texto escolares produzidos em língua 

materna e possam, mais especificamente, colaborar para o planejamento de aulas 

de produção escrita que visem contemplar o fato de que existe uma nova maneira de 

escrever sendo usada por seus alunos, e que esta deve ser discutida na escola.  

 A seguir, apresento as considerações finais desse trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

           Antes de dedicar-me à pesquisa aqui apresentada lembro-me, 

claramente, de quando vi registrada, em um texto  narrativo, a grafia v.c. (você). 

Senti um desconforto diante dessa grafia e minha atitude foi circular aquela 

expressão e orientar a aluna para que não a usasse nas produções textuais 

propostas em sala de aula. Lembro-me bem que a aluna não contestou minha 

orientação e não usou mais abreviações desse tipo.                                

 Dei-me por satisfeito, afinal o principal objetivo do professor de língua 

portuguesa era, para mim, levar o aluno dominar a variante culta da língua, somente. 

Porém, comecei a notar que  grafias semelhantes começaram a aparecer com mais 

freqüência nas redações. Continuei a reagir da mesma maneira descrita acima, 

coibindo o uso dessa grafia; contudo, algumas perguntas começaram a me 

incomodar. Por que tantas abreviações? De onde elas vinham? E minha atitude de 

simplesmente coibir seu uso, era a ideal? O que meus pares pensavam disso? E os 

pais, como reagiriam sem suas casas? E o que esperavam de nós, professores? 

Mesmo conversando com os pares e pais, minhas dúvidas continuaram, porém já 

não tinha mais certeza de que o ato da simples coibição era o ideal em minhas 

aulas, pois, conversando com alunos, descobri que muitos deles passavam horas e 

horas em seus computadores produzindo textos escritos e usando essa grafia. A 

grafia que eu desconhecia era intima de muitos de meus alunos.     

 Tomado pela curiosidade, comecei a observar as anotações que os 

alunos fazem em seus cadernos e,  especificamente, anotações na última folha do 

caderno. Quem já não as fez? Conforme desconfiava, lá estava aquela grafia, usada 

em grande escala.  A partir desse momento, minha inquietação aumentou e, como 
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descrevi na introdução desse trabalho, dei inicio à pesquisa que acabo de 

apresentar.  

 No processo de leituras para fundamentação teórica e releituras dos 

textos coletados, pude perceber que eu, como professor de língua portuguesa não 

poderia mais simplesmente coibir o uso da grafia própria da CMC síncrona em textos 

escolares. Ao descrever e interpretar o fenômeno e encontrar os temas 

apresentados por mim no capítulo anterior, minha visão ampliou-se a ponto de 

minha opinião e minha atitude sobre a grafia própria da CMC síncrona em textos 

escolares mudarem, conforme descrevo a seguir. 

 Simplesmente coibir é hoje, para mim, uma atitude de quem fecha os 

olhos para um fenômeno que está presente na sociedade. Percebo que, como 

professor de língua portuguesa, necessito de atualização sobre  os textos que 

circulam socialmente, quais deles são necessários para que meus alunos exerçam 

sua cidadania e como podem desfrutar deles. Entendo, agora, que nós, professores 

de língua materna, ao nos embasarmos nos PCN para elaborar nossos planos de 

aulas, precisamos estar atualizados quanto aos gêneros que são presentes na 

sociedade e suas formas lexo-gramaticas de realização.  Entendo que é tarefa da 

escola discutir esses textos e conscientizar os alunos sobre  onde e como usá-los. 

Essa pesquisa também me levou a desconsiderar que a escola tenha somente que 

trabalhar produções escritas como narração e dissertação, mas sim todos os textos 

que estão presentes no dia-a-dia do aluno. 

 Ao encontrar respostas para algumas inquietações, outras 

preocupações surgiram, como por exemplo, saber se o uso da grafia da CMC em 

textos escolares é crescente. Comparando meus resultados aos de Soares (2001), 

que identificou uma influência da Internet no “domínio lingüístico do aluno”, e 
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constatando que todos os meus participantes de pesquisa notaram a presença da 

grafia da CMC nas produções textuais de seus alunos, acredito que seja de 

interesse de todos que trabalham com produção escrita saber da evolução ou não 

do uso dessa grafia. É possível que, futuramente, mais e mais jovens estejam 

conectados à Internet de suas casas, usando a grafia da CMC em ambientes do tipo 

Messenger, e talvez, usando-as em seus textos escolares. Considero importante que 

futuras pesquisas estejam preocupadas com esse possível crescimento e que 

surjam sugestões para que, na escola, trabalhemos todas essas questões que 

envolvem a produção escrita que o aluno usará no seu dia-a-dia, nas diversas 

ambientações nas quais vive e interage. 
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ANEXO 
 
 
Anexo 1 – Questionário17  
 
 
1. Dados pessoais: 
Nome:  

Idade:   sexo (    )M       (    )F 

 

2.Formação: 

Graduação em:  

Instituição: 

Ano de conclusão de curso: 

Especialização em:  

Instituição: 

Ano de conclusão de curso:  

Pós-Graduação: Lato Sensu:  

Instituição: 

Ano de conclusão de curso: 

Pós-Graduação: Stricto Sensu:  

Instituição:  

Ano de conclusão de curso:  

 

3. Disciplinas que lecionas 

(    ) Língua Materna      (   )Língua Estrangeira.Qual? 

 

 

                                                
17 © Nogueira, 2007 
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4.  Grau de Ensino que ensina: 

(    )Fundamental                      (    )Médio                  (    )Superior 

 

5. Leciona para: 

(    ) rede pública de ensino                 (    ) rede particular de ensino 

 

6. Você tem acesso ao computador: 

(    ) em casa 

(    ) na escola 

(    ) em outro local. Qual? 

(    ) não tenho nenhum acesso 

 

7. Que uso você faz do computador? 

 

8. Com quê freqüência você usa o computador? 

(    ) todos os dias 

(    ) algumas vezes por semana 

(    ) uma vez por semana 

(    ) raramente uso 

(    ) nunca uso computadores 

 

9.  Você tem acesso à Internet? 

(    )sim                         (    ) não 

 

10.  Quanto ao local de acesso da Internet: 

(    ) acesso da minha casa 

(    ) acesso do meu trabalho 
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(    ) acesso da Lan House 

(    ) acesso de outros lugares. Onde? 

11.  Seus alunos têm acesso ao computador? 

 

 

12.  Para quê seus alunos usam o computador? 

 

 

13.  Você já participou de um bate-papo online? 

 

(    ) Sim. Como foi essa experiência?  

 

(    ) Não. Por quê? 

 

 
14. Você percebe alguma interferência do uso da Internet pelos seus alunos 
nas aulas de Língua Portuguesa? 

(    )Sim. Qual?  

 

(    ) Não 

 

15. Você já recebeu redações que continham a grafia geralmente usada nas 
salas debate-papo? 

(    )sim                   (    ) não 

 
16. Se sim, como reagiu a isso? 

 

 
17. O que você acha dessa interferência? 
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18. O que acha leva o aluno a usar essa grafia em produções textuais 
escolares? 

 

 
19. Caso fosse questionado(a) por um pai de aluno sobre essa interferência, o 
que responderia? 

 
 
 
 


