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Cada época tem tido uma forma própria de comunicar-
se: os sons de tambor, o fogo, os sinais com panos ou 
bandeiras, o bilhetinho, o telefone, o telégrafo, e agora o 
telefone fixo-móvel, a Internet e os telemóveis. O século 
XXI não foge à regra de qualquer outra época. As 
necessidades de comunicação têm sido muitas, o ritmo 
de vida é muito rápido, e o Homem continua a inventar 
sempre o material que faz avançar os seus sonhos e 
sempre aperfeiçoando e indo mais além, de descoberta 
em descoberta. E assim o homo sapiens está a 
converter-se em homo digitalis com a introdução, na vida 
diária, dos computadores, da Internet e dos telemóveis. 
(BENEDITO, 2003, p. 191) 
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RESUMO 
 
A prática de escrita é fator primordial na formação do homem e sua simultânea 
interação comunicacional. Assim, torna-se extremamente necessário refletirmos 
sobre os aspectos que circundam o processo de ensino-aprendizagem de Língua 
Portuguesa para a produção de textos significativos, aliado ao letramento digital do 
educando. Discute-se, nesta dissertação, a prática de produção textual do gênero 
notícia via Twitter - sob o entrelaçar do contexto escolar e ciberespaço, 
considerando as premissas defendidas por: no campo dos estudos linguísticos, 
Bakhtin (1981, 2003), Koch e Elias (2012) e Antunes (2003, 2007, 2009); na relação 
linguagem-tecnologia tem-se Marcuschi e Xavier (2004), Araújo (2003, 2006, 2010), 
Zavam (2009), Costa (2010) e Coscarelli (2011); para os estudos sobre recursos e 
ferramentas do meio digital adotam-se Lévy (1996, 1999), Rojo (2009, 2013), Ribeiro 
(2010, 2012), Castells (1999, 2005), Recuero (2009) e Santaella e Lemos (2010); 
e quanto aos aspectos metodológicos, baseiam-se em Oliveira (2008), Brandão 
(1999), Bogdan e Biklen (1994), Minayo (1999), Gil (1999, 2002), Lakatos e Marconi 
(2003), dentre outros autores. Trata-se de uma pesquisa-participante, com 
abordagem qualitativa, permeada por enfoque indutivo e cuja instrumentalização 
partiu da coleta de dados através de notas de campo, aulas expositivas dialogadas, 
uso de questionário misto e ainda prints screen dos textos produzidos pelos sujeitos 
da pesquisa. O lócus de investigação foi uma turma de 23 alunos do 9º ano, da 
Escola Municipal Lindaura Silva, em Apodi-RN. Como recorte, temos 
a timeline individual dos alunos na rede social da internet Twitter, considerada, aqui, 
como o suporte virtual para a produção de tweets-notícia – nosso corpus de estudo, 
composto por 33 produções de 12 alunos da referida turma – sobre as quais 
focamos as seguintes categorias: textualidade, transmutação (reelaboração) 
genérica e interação (virtual). Os achados apontam: quanto à categoria da 
textualidade, há intersecção entre os princípios textuais elencados por Marcuschi 
(2008), de maneira que, sua manifestação não se dá de forma individualizada, 
estanque, mas circular, sofrendo influências culturais; referente à transmutação 
(reelaboração) genérica, a forma prototípica articulada pelo estilo, tema e 
composição do gênero corrobora com a classificação da reelaboração criadora 
emergente formulada por Costa (2010) e no que tange ao aspecto da interação 
(virtual), emergem manifestações diversas, permeadas pela dinâmica específica 
do Twitter: RT, reply, direct message, marcação de nickname do usuário 
e/ou hashtags. Perante o exposto, foi poss/ível concluir que o estabelecimento de 
uma parceria entre o Estudo da Linguagem e a Tecnologia, além de possível, pode 
ser muito promissora, a depender da articulação feita pelo professor. 
  
Palavras-chave: Língua Portuguesa, ensino, produção textual, tweet, notícia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ABSTRACT 
 
The practice of writing is a primordial factor in the formation of the man and his 
simultaneous communicational interaction. Therefore, it becomes extremely 
necessary we reflect about the aspects that involve the teaching-learning process of 
Portuguese for the production of significant texts, associated to the digital 
alphabetization of the student. It is discussed, in this dissertation, the practice of 
textual production of the genre news via Twitter - under the interlace of the school 
context and cyberspace, considering the premises defended by: in the field of 
linguistic studies, Bakhtin (1981, 2003), Koch and Elias (2012) and Antunes (2003, 
2007, 2009); in relation language-technology, we have Marcuschi and Xavier (2004), 
Araujo (2003, 2006, 2010), Zavam (2009), Costa (2010) and Coscarelli (2011); for 
the studies about the resources and tools of digital media are adopted Lévy (1996, 
1999), Rojo (2009, 2013), Ribeiro (2010, 2012), Castells (1999, 2005), Recuero 
(2009) and Santaella and Lemos (2010); and as to methodological aspects, they are 
based in Oliveira (2008), Brandão (1999), Bogdan and Biklen (1994), Minayo (1999), 
Gil (1999, 2002), Lakatos and Marconi (2003), among other authors. It's a participant 
research, with a qualitative approach, permeated by inductive focus and whose 
instrumentalization started from collecting data through field notes, dialogued and 
expository lessons, use of mixed questionnaire, and further, print screen of the texts 
produced by the research subjects. The locus of investigation was a classroom of 23 
students in the 9th grade, of the Municipal School Lindaura Silva in Apodi-RN. As 
fragment, we have the timeline of individual students in the social web Twitter, in the 
internet, considered, here, as the virtual support for the production of news-tweets – 
our study corpus, compound for 33 productions of 12 students of cited classroom – 
we focus the following categories: textuality, transmutation (reworking) generic and 
(virtual) interaction. The findings point: as to the category of textuality, there is 
intersection between the textual principles listed by Marcuschi (2008), so that his 
manifestation don't occur individually, stationary, but circular, suffering cultural 
influences; referring to the transmutation generic (reworking), the prototypical form 
articulated by the style, theme and composition of the genus corroborates with of the 
classification of emerging creative reworking formulated by Costa (2010) and in 
relation to the aspect of interaction (virtual), appear diverse manifestations, 
permeated by the specific dynamic of Twitter: RT, reply, direct message, marking the 
nickname of the user and / or hashtags. As it was exposed, it was possible 
concluded that the establishment of a partnership between the Study of Language 
and Technology, besides possible, can be very promising, depending of the 
articulation made by the teacher. 

Wordkeys: Portuguese Language, teaching, text production, tweet, news. 
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P@rte I: NAVEGANDO PELAS REDES TEÓRICAS 

 
 

Todo fundamento nunca é último, mas apenas próximo, por razão 
hermenêutica.  

Ao fundamentar, não partimos do nada, mas de algo preexistente. Portanto, 
não há passo primeiro isolado e que crie do nada. Ao mesmo tempo, não 

encerramos a discussão, colocando um ponto final (fundamento último). Ao 
contrário, apenas a continuamos para sermos, em seguida, continuados. 

(DEMO, 2009, p. 19) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Garimpar as palavras precisas, encaixá-las no caminho da produção de sentido, substituí-las, 
se necessário não é tarefa fácil, porém, não se pode esperar que o trabalho com o pensamento seja 
um fio solto, sem nexo. É antes, uma tessitura urdida, que começa com o desembarcar das palavras 
na folha em branco e segue para muitos portos, para no final, se construir no porto da autocrítica, na 

coragem do podar, na ousadia de esboçar uma teoria acerca da produção textual.  
(SAMPAIO; FREITAS, 2012, p. 183) 

 

  

Nas últimas décadas, ao observarmos aulas de Língua Portuguesa – 

doravante denominada LP, torna-se fácil perceber a resistência que o alunado tem 

demonstrado às atividades voltadas para a prática de produção textual, vista com 

frequência, apenas como uma obrigação a ser cumprida, subjacente à relação 

contextual professor-aluno, detida tão-somente, à correção linguística; e quase 

nunca como uma atividade prazerosa e enriquecedora para a formação social.  

Essa situação se configura no âmbito escolar atual, devido ao fato de que o 

texto raramente é tomado como unidade de sentido e, mais raramente ainda, como 

discurso. Muitos professores ainda dedicam a maior parte do tempo das aulas de LP 

à nomenclatura gramatical (e os próprios livros didáticos também), à questões 

relativas a classificação das palavras e reconhecimento das funções sintáticas; sem 

observá-las em situações concretas de uso, que tornariam mais significativas as 

reflexões sobre o processo linguístico. E, assim sendo, o desenvolvimento de um 

conhecimento mais efetivo e consciente da língua fica comprometido, uma vez que 

tal prática didática não condiz com as exigências do mundo contemporâneo.  

Neste sentido, tomando por base observações empíricas na condição de 

docente da área de LP, reconhecemos que promover a competência textual no 

educando tem sido o maior desafio do professor de línguas, comprometido com sua 

responsabilidade de formar cidadãos aptos a atuarem criticamente na sociedade, 

pois estamos frente a “preconceitos linguísticos” (BAGNO, 1999) já cristalizados, 

advindos de afirmações gratuitas e mal discutidas. E, um dogma, uma vez absorvido 

acriticamente nas pessoas muito mais difícil se torna reverter a situação. 

Concomitantemente, mudanças vêm ocorrendo no mundo, afetando de forma 

direta diversas conjunturas das atividades humanas. Ingressamos na Era da 

Informação e passamos a viver em um “novo mundo”, no qual mudanças ocorrem 
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muito rapidamente. Hoje, muitos são os meios pelos quais a informação chega até 

nós em fração de segundos. Frente a este cenário, as inquietações por parte de 

pesquisadores e educadores acerca das metodologias utilizadas outrora no 

processo de ensino-aprendizagem de um modo em geral e a sua real eficácia 

multiplicaram-se através do abalo provocado pela inserção das Tecnologias de 

Informação e Comunicação – TICs na Educação.  

E, por entender que a prática de escrita – junto à de leitura – é fator decisivo 

na formação do homem e sua simultânea interação comunicacional, é extremamente 

necessário e urgente refletirmos sobre os aspectos que circundam essa abordagem 

bem como quanto ao processo de ensino-aprendizagem de LP em prol do 

desenvolvimento da competência comunicativa para a produção de textos 

significativos, aliada ao letramento digital do educando.  Visto isto, pretendemos, em 

linhas gerais, discutir aqui a prática de produção textual entrelaçando contexto 

escolar e ciberespaço. 

Para tanto, firmamos nossas discussões nas premissas defendidas por 

estudiosos como: no campo dos estudos linguísticos, em Bakhtin (1981, 2003), Koch 

e Elias (2012) e Antunes (2003, 2007, 2009); na relação linguagem-tecnologia, 

através de Marcuschi e Xavier (2004), Araújo (2003, 2006, 2010), Zavam (2009), 

Costa (2010) e Coscarelli (2011); para os estudos sobre recursos e ferramentas do 

meio digital, por Lévy (1996, 1999), Rojo (2009, 2013), Ribeiro (2010, 2012), Castells 

(1999, 2005), Recuero (2009) e Santaella e Lemos (2010). No tocante ao 

norteamento metodológico da pesquisa, subsidiamo-nos, ainda, nos pressupostos 

de Oliveira (2008), Brandão (1999), Bogdan e Bidken (1994), Gil (1999, 2002), 

Lakatos e Marconi (2003), dentre outros autores correlatos. 

É mister explicar, antes de adentrarmos na fundamentação teórica, a origem 

da ideia pensada para o projeto de pesquisa que se concretiza no momento: 

 Nosso interesse em pesquisar sobre a prática de produção textual via Twitter, 

entrelaçando contexto escolar e ciberespaço, deriva dos anseios como docente de 

LP diante da demonstração de dificuldade e resistência do alunado para com a 

referida ação pedagógica de produzir textos e ainda das discussões oriundas da 

participação como estudante de Letras em diversos contextos, durante os variados 

níveis acadêmicos; principalmente, quando da participação como aluna especial do 

PPGL – CAMEAM – UERN na Disciplina: Seminário Temático: Pesquisa em ensino 

de leitura/escrita: de práticas a políticas, ministrada pelo Dr. Thomas Massao 
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Fairchild, durante o semestre letivo 2011.1, onde desenvolvemos como trabalho final 

uma experiência de produção de texto semelhante a esta, porém com foco no 

gênero microconto.  

Na oportunidade, percebemos que a integração – e não somente, inserção – 

do ensino aprendizagem da linguagem com a tecnologia constitui um desafio, 

sobretudo, pelo fato dos jovens costumarem usar redes virtuais para atividades de 

lazer e socialização, não-pedagógicas. Em contrapartida, saber que a participação 

nessas práticas sociais pode ser do interesse da escola, suscita ainda em 

estranhamento para muitos estudantes, e de sobremaneira os nãos engajados com 

as TICs. Soma-se a essa questão, o fato de eles saberem seus manejos antes de 

nós - professores, muitas vezes. Contudo, o prisma deve ser fazer uso significativo 

das tecnologias a partir de objetivos situados (RIBEIRO, 2012, p. 16).  

Desta forma, o não favorecimento, principalmente aos de menor poder 

aquisitivo, da aliança tecnologia-educação pela escola – agência de letramentos – 

contribui com a exclusão dos alunos em variadas instâncias da sociedade 

contemporânea (COSCARELLI, 2011, p. 32). Na confluência de falas de muitos 

estudiosos da área, precisamos, pois, tirar proveito da centralidade que as redes 

sociais têm hoje em dia na vida de muitos dos nossos jovens alunos, do fascínio e 

do prazer que sentem com a interação virtual, para estimulá-los a produzir textos de 

todos os gêneros, considerando a sua primazia social na comunicação entre os 

sujeitos.  

Conforme explicitam os PCNs de Língua Portuguesa (1997, p. 28), ensinar a 

escrever textos prescinde contextos e interlocutores verdadeiros para despertar a 

necessidade de produção. Todo gênero textual tem sua própria forma, de modo que 

a diversidade existente fora da escola pode e deve estar a serviço da expansão do 

conhecimento letrado do aluno. Ou seja, a produção textual de gêneros ganha 

significação permeada na relação das práticas efetivas dos discursos no entorno do 

meio cultural. Segundo nos diz Marcuschi (2005, p. 19), os gêneros passam por 

mudanças para manter sua identidade funcional com inovação organizacional.  

Frente a todas estas questões ora apresentadas, afirmamos que nossa 

proposta de estudo comunga da perspectiva de trabalho defendida pelo Grupo de 

Pesquisa em Produção e Ensino de Texto – GPET, onde a orientadora desta 

investigação atua como membro, a qual investiga a prática de produção e ensino de 

texto em contextos variados de uso, entendendo a linguagem como 
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constitutivamente dialógica, conforme a concepção interacionista de Bakhtin; 

estando, pois, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Letras – PPGL, em 

especial à linha de pesquisa denominada Texto, Ensino e construção de sentidos.   

Esta investigação encontra-se também entrelaçada à proposta do Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo de Ensino-Aprendizagem – 

GEPPE, o qual estuda aspectos da atividade de planejamento pedagógico nas 

diferentes áreas do saber, em busca da compreensão dos processos de ensinar-

aprender, através da relação contemplativa entre Ensino, Pesquisa e Extensão. O 

mesmo tem como líder a Profa. Dra. Maria Lúcia Pessoa Sampaio – a orientadora 

aqui reportada, está inserido na área de Ciências Humanas e Educação e encontra-

se vinculado ao Departamento de Educação do CAMEAM/UERN. 

Assim, considerando este esboço quanto ao universo investigativo que nos 

impulsionou a integrar Ensino-aprendizagem de língua e Tecnologia, guiamo-nos 

pela seguinte questão central para o desenvolvimento da pesquisa: como despertar 

o interesse e gosto nos alunos pela produção de textos quando estes repudiam tal 

prática escolar, mas muitos costumam estar conectados à internet durante horas do 

seu dia? No desdobramento desta, emergem outras: Por que, como docente de LP, 

não buscar promover o avanço do letramento digital dos alunos a partir de uma 

proposta prática de produção textual aliada ao uso da tecnologia desde o contexto 

de sala de aula? E o ensino-aprendizagem de gêneros nos novos moldes digitais, 

como fica? 

Traçamos, pois, como objetivo geral de nosso estudo investigar a prática de 

produção textual do gênero notícia via Twitter, em turma do 9º ano do Ensino 

Fundamental. A razão de nossa escolha quanto ao gênero trabalhado e da rede 

social da internet – considerada neste trabalho como o suporte virtual para a 

produção – coaduna-se pela conjuntura de ambos. Aquele, pela possibilidade e 

desafio de transmutar seus elementos constitutivos (o quê, como, quando, com 

quem, onde, por que) para este, por sua vez, detido à limitação específica de 140 

caracteres para a postagem de textos, denominados tweets.  

Em consonância com a proposta, enunciamos, então, os objetivos específicos 

ancorados neste trabalho acadêmico:  

 i) verificar princípios de textualidade (coerência, coesão, intencionalidade, 

informatividade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade) nos tweets-

notícia produzidos pelos alunos;  
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ii) identificar a presença dos elementos constitutivos do gênero notícia nas 

produções, com base em sua forma prototípica bem como seu estilo, tema e 

composição, para posterior classificação do tipo de transmutação (reelaboração) 

genérica ocorrido; 

iii) averiguar como se deu o processo de interação (virtual) na escrita dos tweets-

notícia publicados pelos alunos sujeitos da pesquisa. 

Para alcançar tais objetivos, nossa investigação se caracteriza por pesquisa-

participante, de abordagem qualitativa, com enfoque indutivo, cuja 

instrumentalização parte da coleta de dados via notas de campo, com aulas 

expositivas dialogadas, uso de questionário com perguntas fechadas e abertas e 

ainda de prints screen dos tweets produzidos pelos sujeitos da pesquisa, sendo 

estes, 12 alunos2 da turma do 9º ano “A”, da Escola Municipal Lindaura Silva, em 

Apodi-RN, local de atuação docente da pesquisadora. Esclarecemos que a escolha 

da turma participante foi motivada, desde a concepção do projeto – quando os 

estudantes cursavam o 8º ano – pelo perfil geral do alunado: ativos, curiosos, 

participativos, mas em sua maioria, ainda tímidos na escrita de textos.  

Deste contexto, tomamos, pois, como objeto de análise os tweets-notícia 

produzidos pelos 12 alunos da referida turma que foram postados na timeline 

individual de cada um, sobre os quais procuramos nos debruçar para correlacioná-

los às discussões aqui concatenadas, de onde extraímos as categorias de análise 

que fundamentam esta pesquisa. 

Com o propósito de fornecer ao leitor as coordenadas pertinentes à 

consecução dos nossos objetivos, estabelecemos na estrutura deste trabalho, três 

eixos macros, os quais, numa ótica pormenorizada, estão assim organizados:  

Parte I: “Navegando pelas redes teóricas” – nesta, trazemos à baila o primeiro 

e o segundo capítulos; correspondendo aquele à Introdução, onde temos um breve 

esboço sobre os norteamentos da pesquisa, e este último, intitulado Entrelaçando 

contexto escolar e ciberespaço na prática de produção textual, em que nos 

fundamentamos acerca da Educação e tecnologia, da Produção textual na 

virtualidade e das Redes sociais da internet com foco sobre o Twitter. Neste 

entremeio, passamos por noções como: letramento digital, linguagem na rede, 

                                                           
2 No total, eram 23 alunos matriculados na referida turma, porém dentre eles 1 não quis participar  da 
pesquisa e 12 não tiveram participação ativa nas produções de textos. Por essa razão, nosso recorte 
investigativo é constituído pelos tweets produzidos por 12 alunos voluntários. 
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competência comunicativa, produção de texto na escola e no ciberespaço, gêneros 

e sua transmutação (reelaboração) virtual, notícia em foco, conceito de redes, 

Twitter: conjuntura e dinamicidade e ainda sobre o capital social via interação na 

internet. 

 Na parte II: “Os links metodológicos da pesquisa” – encadeamos a 

caracterização do lócus, a delimitação do corpus, a instrumentalização para a coleta 

dos dados, as ações didáticas e os procedimentos de análise dos elementos 

coletados, para configurar o terceiro capítulo denominado Sistematizando a 

metodologia.  

Na parte III: “Os Tweets-notícia” – apresentamos O uso do Twitter em sala de 

aula através da representação em gráficos dos dados coletados – em que 

conhecemos o perfil dos alunos participantes da pesquisa #repórteresporunsdias – e 

subsequente interpretação descritiva das produções textuais – tweets-notícia, 

relacionando-os com os pressupostos teóricos e com as categorias estabelecidas – 

textualidade, transmutação (reelaboração) genérica, interação (virtual) – para análise 

do estudo em pauta.  

Ainda na esteira da organização do trabalho, temos a conclusão, onde 

retomamos a questão de pesquisa e os objetivos, procurando descortinar os 

achados quando do cruzamento dos dados coletados; as referências, sobre as quais 

nos embasamos; e por fim, aparecem os apêndices e anexos, materiais 

complementares ao desenvolvimento de nossa dissertação. 

Ante o exposto, passamos agora para a tessitura urdida [...] dos muitos portos 

percorridos até chegarmos ao porto da autocrítica acerca da teoria de produção 

textual (SAMPAIO; FREITAS, 2012), conclamada na epígrafe introdutória deste 

capítulo, de modo que, perspectivando o futuro, possamos contribuir não somente 

com a expansão do saber individual, mas também coletivo, no tocante à 

preconização dos estudos que versam sobre o ensino e produção de textos em 

parceria com a gama de recursos e ferramentas tecnológicas circundantes no meio 

social. Destarte, seguimos “navegando pelas redes teóricas” que envolvem a prática 

de produção textual no entrelaçar do contexto escolar com o ciberespaço. Esse será 

o nosso próximo “click”. 
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  2 ENTRELAÇANDO CONTEXTO ESCOLAR E CIBERESPAÇO  

NA PRÁTICA DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

 
Quando novas informações surgem e as circunstâncias mudam, já não é 

possível resolver os problemas com as soluções de ontem.  
(ROGER VON OECH) 

 
Ainda existe uma confusão muito grande quando são abordadas as 

questões relacionadas à tecnologia na educação [...] Não adianta em nada 
discutir ferramentas antes de capacitar o seu uso [...], pois isso seria o 

mesmo que investir em um avião para ser usado por quem não sabe pilotar; 
em outras palavras, os resultados podem ser desastrosos. Tecnologia não é 

diferencial, mas o modo como a utilizamos, sim. 
(GABRIEL, 2013, p. 7)  

 

Com o boom tecnológico das últimas décadas e solidificação de seu 

“casamento” com a internet, muitos são os segmentos sociais que sentiram o efeito 

desta parceria, alguns de forma mais evidenciada que outros. Isso devido às 

inúmeras possibilidades de auxílio nas atividades diárias do homem. E a escola, 

como lócus de formação e aprendizagem humana, está imbricada nesta conjuntura 

de transformação. O conhecimento3, hoje mais que nunca, é a principal matéria-

prima de sobrevivência do ser humano. E a busca pelo saber, agora, configura-se 

pela dinamicidade. Antes tínhamos “lugares do saber”, agora temos “fontes” de 

informação (BRITO; SAMPAIO, 2013, p. 294).  

Na contemporaneidade, as aplicações das Tecnologias de Informação e 

Comunicação – doravante TICs – mudaram as formas de atuação da humanidade, 

transcendendo barreiras físicas e temporais nas relações sociais de modo 

inimaginável. O que se vê na realidade atual “pode ainda parecer cenas de um filme 

de ficção” (TAJRA, 2008, p.142) para muitos, mas na verdade, é um convite a um 

mergulho neste mar de inovações que nos leva a caminhos outrora desconhecidos 

via rede mundial de navegação virtual.  

Considerando, pois, que as práticas de comunicação e interação social são 

inerentes ao processo educacional e demais relações dos sujeitos, é que o ensino 

vive um momento revolucionário que perpassa o binômio Educação-Tecnologia. É 

sobre esse cerne que nos detemos a seguir.  

                                                           
3 Lembramos que conhecimento exige reflexão; informação, não, apenas que seja compreensível e 
verificável em si mesma (cf. RIBEIRO [et al.], 2010, p. 49). Já o saber, requer a apropriação de 
determinado conhecimento em profundidade. 
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2.1 Educação e Tecnologia 

 

Com a inserção das TICs e a rápida expansão de suas ferramentas no meio 

social – desde a segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos anos 

1990, a informática passou a traduzir as tendências educacionais nos métodos 

pedagógicos atuais. E assim sendo, ganhamos a oportunidade de diversificar e 

melhorar a qualificação de nossas práticas no cotidiano escolar, uma vez que, até 

bem pouco tempo estávamos detidos tão somente ao espaço de sala de aula e 

tínhamos como aliados apenas o giz e o quadro-negro. Agora, temos um "leque" de 

ferramentas auxiliares e um “mundo” de informações ao nosso alcance, através de 

um click!  

De acordo com os PCNEM (2000, p. 11-12): 

 

As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o 
cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e 
convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o 
rádio, a informática, entre outras, fizeram com que os homens se 
aproximassem por imagens e sons de mundos antes inimagináveis. [...] Os 
sistemas tecnológicos, na sociedade contemporânea, fazem parte do 
mundo produtivo e da prática social de todos os cidadãos, exercendo um 
poder de onipresença, uma vez que criam formas de organização e 
transformação de processos e procedimentos. 

  

Como podemos perceber, trata-se do “tudo para todos” (GABRIEL, 2013, p. 

95), não no sentido de posse de recursos tecnológicos, mas dependência 

involuntária que encaminha para modificações nas formas de relação entre os 

sujeitos, uma vez que, de uma maneira ou de outra, e em algum grau, sentimos os 

reflexos desse novo cenário sócio-histórico, marcado pela evolução da tecnologia e 

sua vertiginosa proliferação em atividades cotidianas. É uma questão não só de 

cidadania, mas também de inclusão social e digital; o que nos exige um pensamento 

crítico sobre. 

 Na educação formal ocorre o mesmo: as TICs fazem parte do dia a dia de 

muitos estudantes, que as utilizam como ferramentas de entretenimento e/ou busca 

de informações, das mais triviais às científicas. Castells (1999) chama de 
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“Sociedade da Informação” esse fenômeno de influências dos avanços tecnológicos 

nas relações de poder da comunidade contemporânea, que envolve a aquisição, o 

armazenamento e compartilhamento da informação por meios eletrônicos e 

transforma o seu âmago social, econômico e político. Segundo ele, as 

características principais desta nova sociedade são: informação como matéria-prima; 

alta penetrabilidade, flexibilidade e convergência das tecnologias, e o predomínio da 

lógica de rede virtual – popularmente conhecida como internet.  

Com ela podemos arquivar nossas informações e deixá-las – ou não – 

acessíveis para muitos, independente das fronteiras; efetuarmos transações 

comerciais; estreitar e alargar nossos laços de amizades; buscar formação 

profissional através de cursos on-line; verificar boletim de desempenho em concurso 

e inúmeras outras atividades corriqueiras. Logo, não restam dúvidas de que o 

impacto da chegada da World Wide Web (WWW) 4 causou uma revolução histórico-

social e vem, cada vez mais, ganhando espaço na sociedade e no mundo. Se antes, 

a internet era restrita a um grupo seleto, agora é “relativamente”, disponível a todos, 

considerando sua mobilidade e o contraponto da exclusão econômico-social que 

resulta em restrição digital.  

O’ Reilly (2005), considerando-a como plataforma a classifica em: web 1.0, 

para a internet em que há uma clara divisão entre o papel do usuário e do 

programador; e, web 2.0, marcada pelo processo de colaboração entre os usuários, 

como é o caso do Youtube, do Facebook e da Wikipédia. Mattar (2013, p.17-21), por 

sua vez, afirma que, pela proximidade de sentidos, os conceitos de web 2.0 e de 

redes sociais muitas vezes se confundem, pois, neste tipo de rede virtual, o usuário 

também é autor. Compartilham dessa visão de web 2.0 equivalente a internet como 

rede social Spadaro (2013), Santaella e Lemos (2010). Estas últimas autoras citadas 

acrescentam, ainda, a rede 3.05 cuja característica é a mobilidade e o uso de 

aplicativos. Para elas, configura-se uma evolução que transcende a interação 

monomodal para a multimodal6.  

                                                           
4 Conquanto, é imprescindível sabermos que a Internet (e muitas das tecnologias atuais) ainda são 
recursos inacessíveis para mais da metade da população brasileira, conforme aponta um estudo 
recente, divulgado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), que destaca: “Internet 
chega a 41% dos domicílios brasileiros; alcance é maior no Sudeste”. Mais detalhes através do link: 
<http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/03/13/internet-chega-a-41-dos-domicilios-
brasileiros-alcance-e-maior-no-sudeste.htm>.  
5 Para uma melhor compreensão da evolução das redes, ver síntese em Gabriel (2013, p. 22). 
6 Adotamos a perspectiva de web defendida, pois, por Santaella e Lemos (2010) por considerar a 
internet como rede social, sua mobilidade em aparelhos eletrônicos e a interação multimodal. 
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Por conseguinte, “a internet se converte em janela aberta ao mundo desde e 

para todas as perspectivas possíveis” 7 (ARRARTE e VILLAPADIERNA, 2001, p. 

53). Isso ocorre devido à imensidão de seu mar de águas8 conforme comparação 

feita por Lévy (1999, p. 13) entre o dilúvio bíblico e o “dilúvio informacional”. Por trás 

desta especificidade da internet como vasta fonte de informação, podemos, por 

exemplo, firmar parceria no sentido de usufruí-la como meio de comunicação e 

expressão dentro do processo de ensino-aprendizagem de línguas, visto que a 

mesma permite estabelecer comunicações sincrônicas e assincrônicas9 entre vários 

sujeitos (professor-aluno/aluno-aluno), sem limites de fronteiras, através de 

ferramentas como: chats, Twitter10, vídeos, teleconferências, e-mails, blogs, fóruns, 

cursos de Educação à distância - Ead etc. assim sugere Costa (2006, p. 23).  

No âmbito do elo Educação-Tecnologia em prol da melhoria do ensino - de 

LP, estrangeira e na modalidade à distância – muitas experiências têm sido 

compartilhadas nos mais diversos meios de divulgação. Citamos, aqui, alguns 

exemplos de livros que abordam essa área e nos presenteiam com boas ideias de 

trabalho com a utilização de ferramentas tecnológicas como recurso:  

O livro de Rojo e Moura (2012), intitulado Multiletramentos na escola11 reúne 

trabalhos colaborativos com propostas para o ensino de LP, envolvendo desde 

letramentos múltiplos até a leitura crítica e análise/produção de textos 

multissemióticos. Temos protótipos abordando o uso de blog nos anos iniciais do 

ensino fundamental, minicontos multimodais, hipercontos multissemióticos, 

videoclipe, documentário, curta-metragem e também radioblog. Outra obra de Rojo 

(2013) que segue a mesma perspectiva é Escola conectada: os multiletramentos e 

as TICs12. Esta traz à tona discussões e sugestões pedagógicas que recobrem o 

impacto das culturas joviais e das novas tecnologias para o ensino de línguas em 

                                                           
7 Original: …internet se convierte en ventana al mundo desde y hacia todas las perspectivas posibles. 
8 Grifo nosso. Essa expressão metafórica faz referência à vastidão de suas potencialidades. 
9 A primeira diz respeito às interações nas quais todos os aprendizes estão simultaneamente on-line. 
A segunda faz referência às comunicações onde os aprendizes interagem de acordo com sua 
conveniência temporal e ritmo de aprendizagem (cf. TJARA, 2008, p. 154). 
10 Suas especificidades serão tematizadas no item 2.3.2. e seu uso exemplificado no capítulo 4 desta 
dissertação.  
11 Os trabalhados desta coletânea correspondem a experiências vivenciadas por alunos de três 
cursos ministrados por Roxane Rojo, em 2010: duas disciplinas regulares na Pós-Graduação no 
IEL/UNICAM sobre os “Estudos do letramento e da leitura” e um minicurso de verão acerca de 
“Multiletramentos e ensino de língua portuguesa” para o Mestrado em Estudos Linguísticos da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMT. 
12 O livro reúne textos de estudantes especiais, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos  que 
atuaram como colaboradores na disciplina “Estudos do Letramento”, ministrada na Pós-Graduação 
em Linguística Aplicada do IEL/UNICAM, por Roxane Rojo, durante o segundo semestre de 2011. 
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contexto escolar através de trabalhos sobre a utilização do Google Docs para a 

produção textual colaborativa, letramento em MUD, a criação de MOOCs, e outros. 

Podemos citar ainda como fonte de inspiração para ajudar-nos na melhoria da 

Educação em parceria com recursos tecnológicos o livro Letramento digital em 15 

cliques, de Ana Elisa Ribeiro e Ana Elisa Costa Novais (2012), que funciona como 

uma “caixa de ferramentas13” onde são apresentados alguns trabalhos envolvendo a 

tecnologia, sobre temas e habilidades de várias disciplinas, cuja prática perpassa o 

espaço físico da escola. São propostas vividas por estudantes e professores do 

Brasil e aplicadas em níveis diversos de aprendizagem, abordando: jogo de 

adivinhações no power point, AVA, fórum virtual, wikis, Facebook, podcasts, etc. 

Outra boa pedida para referenciação é o livro Internet e ensino, de Araújo (2007), 

que além de embasadas reflexões científicas sobre o “tsunami digital14” nas práticas 

de linguagens, seus autores “tecno-equilibrados”15, encaminham-nos algumas 

propostas pedagógicas acerca de: uso de emotions, endereço eletrônico na sala de 

aula e outros. 

Como vimos, as implicações da tecnologia na Educação podem ser muitas; 

incluso, positivas ou negativas.  Bênçãos ou fardos, a depender do uso (cf. segunda 

epígrafe deste capítulo).  Sua presença nos processos educacionais não se constitui 

em vantagem (GABRIEL, 2013, p. 12), pois ela, em si, não faz nada. A tecnologia “é 

comandada por homens, por educadores que decidem o que se deve ou não fazer 

com ela; o que se deve ou não fazer dela quando colocada a serviço da educação 

de qualidade”, ecoa Papert (1990).  

Contudo, às vezes, por comodismo, medo de enfrentar o novo ou ser 

substituído pelo computador, deixamos de vivenciar descobertas que podem 

melhorar nossa prática de ensino-aprendizagem, como refletido por Demo (2009, p. 

05):  

 

Temos com tecnologia uma relação sui generis. Mesmo sendo meio e 
criatura nossa, ela acaba se impondo como fator decisivo de mudança, por 
ser, ao mesmo tempo, resultado e promotor de mudança. Lembra o pecado 
bíblico da revolta da criatura contra o criador: Adão e Eva comeram dos 
frutos da árvore do conhecimento16, seguindo a tentação satânica de se 
tornarem como deuses. Conhecimento aparece como habilidade humana 

                                                           
13 Expressão usada pelas referidas autoras na apresentação da obra. 
14 Expressão empregada pelo organizador do livro Júlio César Araújo a partir da atribuição dada por 
seus ex-alunos do curso de Letras da UERN. 
15 Adjetivou Antônio Carlos Xavier no prefácio da obra mencionada. 
16 Destaque conforme o original. 
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capaz de insuflar pretensões para além da condição de criatura, tendo como 
um de seus móveis mais comuns a descoberta de novas tecnologias. Não é 
à toa que as eras se definem preferencialmente pelas descobertas 
tecnológicas (era do ferro, bronze; era da agricultura; era da produção 
industrial, era da informática), não raro com a sugestão materialista de que 
as tecnologias materiais seriam determinantes.  

 

Em cena, estão impostos à nossa volta ritmos acelerados de mudança 

provocados pela atuação de tecnologias cada vez mais sofisticadas e efetivas. É 

isso que se passa quanto ao fazer uso de ferramentas tecnológicas na escola, 

sobretudo, aquelas conectadas a rede virtual: a incitação de uma postura 

metamórfica. Concernente a essa tônica, argumenta Moran (2001, s / p): 

 

A internet será ótima para professores inquietos, atentos a novidades, que 
desejam atualizar-se, comunicar-se mais. Mas ela será um tormento para o 
professor que se acostumou a dar aula sempre da mesma forma, que fala o 
tempo todo na aula, que impõe um único tipo de avaliação. Esse professor 
provavelmente achará a Internet muito complicada - há demasiada 
informação disponível - ou, talvez pior, irá procurar roteiros de aula prontos - 
e já existem muitos - e os copiará literalmente, para aplicá-los 
mecanicamente na sala de aula. 

 

Esta é uma questão consoante com as palavras de Gabriel (2013) ao afirmar 

que o diferencial está no modo de utilização dos recursos tecnológicos. Ao optarmos 

pela prática frequente do ctrl v + ctrl c na internet temos um problema, pois de nada 

adianta copiar propostas de aula criadas por outrem e aplicá-las em sala. Isso não 

garante o êxito na construção do conhecimento. Do mesmo modo, trabalhar a 

produção de texto na perspectiva de uma redação escolar, por exemplo – 

instrumentalizada pelo papel e o lápis, com forma e número de linhas 

predeterminados, arraigada a um tipo textual descontextualizado, que servirá depois, 

apenas, para ser lido e corrigido pelo professor quanto aos erros ortográficos e 

aspectos gramaticais, sem valorizar as ideias expressas pelas palavras – não motiva 

a escrita. Pelo contrário: essa forma mecanizada a inibe, a limita e a torna infecunda 

por não fazer sentido para o aluno – suposto “produtor” de texto.  

O aprender é uma ação complexa, onde cada contexto e público educacional 

possuem suas singularidades que precisam ser consideradas no momento do 

planejamento. Logo, em todo e qualquer tipo de abordagem didático-pedagógica, a 

utilização da internet não funciona como formula mágica, e sim como subsídio. “Não 

depende só de alta tecnologia, mas de pessoas criativas e de projetos pedagógicos 

institucionais bem gerenciados. O problema é de gestão inovadora” (MORAN, 2012, 
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p. 155).  Como sugeriu Eco (1971), podemos escolher entre ser apocalípticos – que 

rejeitam todo tipo de evolução, julgando-a perniciosa, ou integrados – que assimilam 

a evolução como positiva, porém de forma crítica. Noutros termos: “Não se faz uma 

escola renovada com professores tradicionais” (DEMO, 2009, p. 113).  

Portanto, simultaneamente, encontram-se um cenário digital em ebulição e 

uma Educação que muda pouco e paulatinamente. E nesse turno está o desafio da 

escola, como agente formador de cidadãos, de equilibrar a situação que exige de 

todos os sujeitos – não só educadores, professores e estudantes – diversas 

habilidades, outros conhecimentos, novas alfabetizações indispensáveis para a 

interação comunicativa: um chamado letramento digital.  

Esse será nosso próximo “porto de passagem” – tomando de empréstimo o 

termo cunhado por Geraldi (2003).  

 

 

 

2.1.1 Letramento (digital)  

 

 Com as atuais complexidades nas relações sociais de interação entre os 

sujeitos, habilidades como ler, escrever e contar são necessárias, mas não 

suficientes (DEMO, 2009, p. 100). Na contemporaneidade, os textos desafiam as 

teorias de outrora e nos exigem a busca por novos letramentos.  

A fim de elucidarmos sua significação, julgamos importante principiar por um 

breve panorama histórico do termo. 

O “letramento” eclodiu no Brasil em 1986, através da obra No mundo da 

escrita, de Mary A. Kato. A partir de então, muitos estudiosos da língua(gem) se 

dedicaram a seu  aprofundamento (KLEIMAN, 1995; SOARES, 2000 [1998]; ROJO, 

1998). Inicialmente – até a década de 1990 – era fundamentado numa abordagem 

cognitiva, depois – século XXI – passou a ter como foco uma premissa discursiva. 

O termo letramento remete às práticas sociais de leitura e escrita feitas pelos 

indivíduos em suas relações cotidianas como cidadão, com contexto social situado. 

De acordo com Garcia [et al.] (2012, p. 129) muitos o relaciona à alfabetização – 

ligada aos processos técnicos de codificação e decodificação – já outros, o 

confundem com alfabetismo – voltado às capacidades individuais de (de)codificação, 
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compreensão, interpretação, textualização, etc. Entretanto, devemos ter em mente 

que letramento e alfabetização são processos intrínsecos, indissociáveis e 

simultâneos (SOARES, 2004, p. 15), pois não é possível apenas alfabetizar, sem 

considerar o uso social que se fará desse conhecimento nas práticas sociais.  

Com o surgimento de novos estudos sobre o letramento passou-se a 

defender a pluralização da palavra - letramentos (SOARES, 2002) – considerando a 

multiplicidade de letramentos a partir das diversidades temporais, espaciais, 

situacionais, de suporte (novas e antigas tecnologias) e culturais nas relações de 

poder realizadas pelos sujeitos. O termo letramentos engloba, então: o letramento 

digital, o letramento computacional, o letramento informacional, o letramento visual, 

o letramento midiático, entre outros; cada qual com habilidades específicas de uso. 

Leu [et al.] (2004) apud Tavares (2009, p.142) afirmam que esses novos 

letramentos possuem uma natureza múltipla, formada por pelo menos três níveis: (i) 

o primeiro nível remete à compreensão na construção de significados dados pela 

integração de diferentes mídias – ícones, símbolos animados, som, vídeos, tabelas 

interativas, ambientes da realidade virtual, etc. – de forma a gerar um sentido 

diferente do que cada uma possui individualmente; (ii) o segundo, diz respeito às 

múltiplas formas de comunicação e acesso à informação que o sujeito, usuário das 

novas tecnologias, necessita saber para atingir seu escopo, como por exemplo: usar 

sites de buscas; avaliar a credibilidade e importância da informação; comunicar-se 

através de e-mails, bate-papo; participar de videoconferências, fóruns de discussão, 

entre outras; (iii) o último nível está relacionado à possibilidade de acesso, à troca de 

informações e a interação comunicativa em diferentes contextos culturais e sociais 

entre pessoas do mundo inteiro sem sair de casa, da escola ou do trabalho. 

Em confluência com este pressuposto de abrangência na concepção de 

letramento, Soares (2002, p. 145) nos diz:  

 

uma concepção de letramento mais ampla se define não como pelas 
próprias práticas de leitura e escrita, nem pelos eventos relacionados com o 
uso e função dessas práticas, ou pelo impacto e consequências da escrita 
sobre a sociedade, mas pelo estado ou condição de quem participa de 
eventos em que a escrita é parte integrante da interação entre pessoas e do 
processo de interpretação dessa interação – os eventos de letramento.  

 

Sendo a escrita o marco onde se assentam os modos de fazer sentido em 

práticas sociais, a escola é a instância legitimadora do letramento “tradicional” – 
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“cultura do papel”17 para Buzato (2007, p. 161), mas não apenas ela tem a função de 

letrar; a família, por exemplo, também o faz. Gravita, pois, neste contíguo a 

classificação feita por Mollica (2012, p. 58) em “letramento escolar” – para designar 

as habilidades aprendidas institucionalmente e de forma sistemática no âmbito da 

escola, e “letramento social” – para se referir ao conhecimento de mundo 

diferenciado, situado sociocultural e contextualmente que os indivíduos se apropriam 

de forma inata e/ou por experiência.  

Hodiernamente, outros caminhos de letramentos também foram ganhando 

contorno, desencadeados pela utilização e difusão das TICs – em especial do 

computador com acesso a rede virtual – nas experiências interacionais de leitura e 

escrita. Surgiu a necessidade do chamado letramento digital - “cultura da tela” para 

Buzato (2007, p. 161), discutido com veemência por Coscarelli e Ribeiro (2005), 

Xavier (2005) e Araújo (2007); cuja incumbência também incide sobre as instituições 

de ensino quanto formadoras de cidadãos aptos a atuarem na sociedade.  

Em outras palavras, Gabriel (2013, p. 125) esclarece: 

 

O letramento digital consiste não apenas em se saber operar o ambiente 
digital, os buscadores on-line ou conhecer os comandos de login e logout 
dos seus sistemas, mas também, e principalmente, em compreender o 
processo informacional mais complexo e interconectado por detrás desses 
sistemas para conseguir obter o melhor resultado possível nas pesquisas. 
Isso só é possível por meio da combinação de habilidades e conhecimentos 
técnicos do ambiente digital associadas com o exercício da capacidade 
analítica e crítica em relação à informação.  

 

Trata-se mais que saber manipular as ferramentas tecnológicas para 

produção/transmissão da informação, mas igualmente ter consciência, atitude e 

competência para discernir sobre o que se diz a partir de uma análise crítica18 sob a 

sua qualidade, de modo a extrair uma validação para a nossa vivência comunicativa. 

É ação social e reflexão sobre o processo semiótico multifacetado da língua 

(ARAGÃO, 2009, p. 69). Nesta perspectiva, Shetzer e Warschauer (2000) apud 

Araújo e Lima (2010, p. 246), apresentam como eixo teórico do letramento digital 

três premissas:  

i) ser letrado é transformar-se em expert quanto a processos axiológicos nas 

sociedades, culturas e em contextos particulares; 

                                                           
17 Mais informações sobre as denominações em Chartier (1999).  
18 Quanto a esta premissa nos deteremos melhor logo adiante ao falarmos acerca de “letramento 
crítico”.   
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ii) consideração da existência de tipologias de letramento conforme o contexto, o 

propósito e a mídia; 

iii) noções distintas entre letramento digital e letramento computacional19.  

Por conseguinte, letramento digital corresponde ao como lidamos socialmente 

com a escrita digital (MARCUSCHI, 2005, p. 11) de modo que, no prisma das 

práticas letradas em ambientes virtuais, coaduna-se a progressão de destrezas nas 

áreas de comunicação, construção e pesquisa. O suporte de inscrição “deixa de ser 

a celulose colada, costurada e encadernada folha a folha, uma após a outra, 

obedecendo a uma sequência de organização tipográfica, e passa a ser a tela 

digital, um tubo catódico ou de cristal líquido que desmaterializa a escrita, tornando-

a tão fugidia e maleável que chega a causar espanto, incredulidade e até pavor a 

mentes de fetichistas pela ‘concretude’ do papel” (XAVIER, 2002, p. 53). 

Tangenciando esta senda teórica...   

 

...uma pessoa letrada na era da informação seria aquela que se empenharia 
em direções próprias (e independentes) de aprendizado, usando processos 
de informação, empregando uma variedade de tecnologias e sistemas, 
internalizando valores que promovessem a utilização da informação, bem 
como anunciando o conhecimento do mundo da informação, abordando-a 
criticamente e com estilo pessoal.  (SILVA, F., 2012, p. 54)  

 

Isto quer dizer, conforme o enunciado anterior, que se trata de capacitar 

cidadãos para construir significado a partir de combinações multimodais, comuns, 

principalmente, em ambientes digitais; tornando-os funcionalmente letrados para a 

vida e não necessariamente apenas para a educação formal (idem, p. 56).  

Ao discorrer sobre o contexto de letramento digital, Buzato (2001, p. 98), 

defende, ainda, a existência de um contínuo nos estágios intermediários que 

representam o letramento eletrônico, onde teríamos:  

i) o iletrado eletrônico, comparado ao analfabeto tradicional que é incapaz de atribuir 

qualquer sentido a uma palavra no computador;  

ii) os semiletrados eletrônicos, estes conseguem identificar boa parte das teclas ou 

reconhecer elementos que estejam mais correlacionados com o texto impresso, mas 

são incapazes de construir sentido efetivo pela falta do conhecimento das 

convenções que se apresentam na tela; e, por fim 

                                                           
19 Pela sua limitação conceitual de referência a habilidades básicas de digitação e operação de 
aspectos mecânicos do sistema eletrônico, o termo letramento computacional está caindo em desuso 
(cf. ARAÚJO; LIMA, 2010, p.246).   
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iii) o letrado eletrônico, que conhece tanto as propriedades do texto na tela como 

também suas regras e sistemática, o que o torna hábil na construção de sentidos e 

capacitado para a interação nos mais diversos gêneros textuais do meio eletrônico. 

Desta feita, a alfabetização digital independe da alfabetização tradicional - 

ainda que se se desenvolva mais facilmente com esta. Contudo, os letramentos 

tradicional e digital ocorrem como um continuum do processo de alfabetização. Esta 

última pode ser considerada finda, porém o letramento é ininterrupto.  Assim, Silva, 

S. (2012, p. 6) complementa a visão de Buzato (2001) acerca de letramento digital 

propondo uma distinção entre a apropriação da alfabetização e do letramento, 

tradicional ou digital, conforme a figura representada a seguir: 

 
Figura 1: Alfabetização e letramento tradicional e digital 

 

 

 

 

 

        

 Letramento digital  

            Letramento tradicional  

     

      Alfabetização digital 

Alfabetização tradicional 

Silva, S. (2012, p. 6) 

 

Para a referida autora, temos quatro fios constantemente entrecruzados, 

através de movimentos circulares, no processo de letramento. Aqui, tomando como 

norte apenas a classificação em duas tipologias de domínio da cultura letrada, tanto 

fora como dentro de ambientes digitais: o letramento tradicional e o letramento 

digital, onde melhor será este último quanto mais bem desenvolvido for o primeiro. 

Todavia, em ambos os contextos coabitam múltiplos letramentos, de maneira que, 

uma pessoa considerada letrada tradicionalmente não domina todos os campos dos 

saberes. Num dado momento ela poderá ser “iletrada” mesmo não sendo 

analfabeta. O mesmo ocorre no contexto digital: uma pessoa pode dominar bem os 
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variados gêneros eletrônicos, mas precisar de auxílio para fazer outras atividades 

em programas ou aplicativos que não lhes seja familiar20. 

Por isso – como já foi sugerido – o letramento é algo infinito, que nos exige 

uma constante aprendizagem, dado seu caráter plural. A intersecção entre esses 

pontos representados pelas quatro linhas é que vão ajudar os sujeitos sociais no 

processo de um amplo letramento.  

Outrossim, é importante ressaltar que “não se adquire a condição letrada de 

uma hora para outra” (GOULART, 2011, p. 52). Influem mudanças nos grupos 

sociais e seus contextos cultural, político, econômico e linguístico de uso da língua 

escrita, seja por palavras, textos e/ou outros signos. Conforme sugere Araújo (2007, 

p.81), o enquadramento de cidadão letrado é feito por meio de uma avaliação 

reflexiva acerca de sua atuação na sociedade (o que utiliza, como e porque) quanto 

à percepção de ideologias e interesses por trás das expressões linguísticas que nos 

chegam via textos diversos.  

A ponderação do sujeito diante da validade do conteúdo avaliado, o cuidado 

com critérios seletivos no estabelecimento das interações na comunicação mediada 

por computador - CMC21, a precaução e responsividade no compartilhar de 

informações são ações direcionadas pelo letramento crítico do cidadão que podem 

resultar-lhe em benefícios ou prejuízos. Segundo Snyder (2004), a Educação na era 

eletrônica deve ensinar, não somente melhores formas de se comunicar, mas de 

responder criticamente às situações emergentes no novo sistema global; deve focar 

no letramento crítico como prática de produção (GARCIA [et al.], 2012, p. 128), e 

não sedução e/ou passividade. Corroborando com o expoente em pauta, Snyder 

(2009, p. 44) nos diz:  

 

A responsabilidade dos educadores de letramento é proporcionar aos 
jovens oportunidades cuidadosamente planejadas para que eles aprendam 
como se tornar navegadores críticos no novo panorama do letramento em 
tempos digitais. Nós podemos ajudar nossos alunos a compreenderem o 
panorama do letramento digital para que eles não sejam seduzidos pelo que 
eles acharem. O objetivo é embebê-los com um senso forte de ceticismo 
instruído.   

                                                           
20 É o que ocorre com os chamados “analfabetos digitais” – alfabetizados que não alcançaram o 
domínio dos códigos que permitem acessar a máquina, manuseá-la e que, portanto, não podem 
utilizar seus comandos para práticas efetivas de digitação de texto, leitura e produção de mensagens 
para efeitos de interação à distância ou para leitura de informação ou mesmo de leitura e escrita de 
outras linguagens (visuais, por exemplo). (cf. FRADE, 2011, p. 73-74).   
21 Em lugar de CMC, Crystal (2010) propôs a denominação CMD à comunicação mediada por meios 
digitais.  
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Então, manter uma postura crítica sobre as tecnologias digitais além de 

apropriado é necessário, pois a simples provisão da tecnologia torna-se insuficiente 

para transformar a Educação, bem como desenvolver nos alunos as habilidades de 

letramento que precisam para atuar efetivamente no mundo enquanto cidadãos. 

Cabe frisar, entretanto, que a prática de letramento não é igual em todos os 

contextos. Além do que, um tipo de letramento não exclui tampouco substitui outro 

(SILVA [et al.], 2009, p. 176). Eles coexistem em suas dimensões individuais, que 

prezam pelas habilidades pessoais de decodificar (transformar sinais gráficos em 

sons) até de decifrar (transformar sinais gráficos em ideias), e social, que defende 

um letramento centrado nas habilidades concretas de práticas sociais, onde o 

indivíduo, além de responder às exigências da sociedade quando do uso da 

leitura/escrita, também incide reflexão e transformação (TAVARES, 2009, p. 140). 

Nesse território, subjaz, também, o conceito de multiletramentos, articulado 

pelo Grupo de Nova Londres, focado nas características digital, multimodal e 

ideológica das práticas sociais e funções contemporâneas de língua(gem) – para 

fazer jus ao significado terminológico do prefixo “multi”. Nas palavras de Rojo (2013, 

p.14), o letramento contemporâneo engloba, assim, uma multiplicidade de 

linguagens, semioses e mídias na constituição dos textos para a comunicação além 

da pluralidade / diversidade cultural cívica. Para Rojo (2012, p. 22-23), o 

funcionamento dos multiletramentos caracteriza-se por eles serem interativos, 

colaborativos e híbridos, além de transgredirem as relações de poder estabelecidas.  

Frente a todas as especificidades vistas sobre o letramento (digital), podemos 

afirmar que o crescimento desses meios tecnológicos de comunicação, trouxe 

consigo novos recursos linguísticos que, por sua vez, provocaram uma revolução na 

forma da produção textual, caracterizada pelas mudanças na estrutura e pela própria 

forma escrita. “A globalização e a revolução tecnológica da Internet estão dando 

origem a um ‘novo mundo linguístico’” (CRYSTAL, 2007, p. 89) mediado por uma 

outra forma de expressão da linguagem: àquela que tramita na rede virtual.  

Este será nosso próximo “link” discursivo de acesso.  
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2.1.2 Linguagem (na rede22) 

 

Desde muito se discute sobre a importância da linguagem. Os registros 

apontam, consensualmente, a linguagem como meio de comunicação humana; e 

como tal, de vital importância para a existência do homem e sua sobrevivência 

social. É o instrumento que permeia a relação dos povos com o mundo, permitindo-

lhes a (trans)formação cultural. Essa máxima foi exposta por Aristóteles ao 

considerar o homem como “animal político” dotado de linguagem, diferenciado das 

demais espécies por possuir a palavra (logos) para expressar seus pensamentos e 

ideias em sua vida cívica, e reafirmada por Rousseau em Ensaios sobre a origem 

das línguas, conforme explicita Chauí (2000). 

Platão, por sua vez, ao dialogar com Fedro, caracteriza a linguagem como 

pharmakon – palavra grega que em português pode significar: remédio, veneno e 

cosmético. Segundo ele, quando a linguagem é usada para superar a ignorância 

e/ou proporcionar a aprendizagem a alguém tem função de remédio. Quando nos 

faz aceitar “supostas verdades”, sem questionar, envolvidos pelo poder de 

fascinação/sedução das palavras é veneno. Podendo ser ainda, cosmético 

(maquiagem), quando utilizada para dissimular, ocultar, omitir a verdade, dando-nos 

uma falsa ilusão contextual de realidade através da palavra.  

Sendo assim, a linguagem está presente em todos os atos do homem. É “o 

instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, 

suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos, o instrumento graças ao 

qual ele influencia e é influenciado, a base mais profunda da sociedade humana” 

(HJELMSLEV, 1975, p. 01). Ela “pode ser conhecimento-comunicação, mas também 

pode ser encantamento-sedução” (CHAUÍ, 2000, p. 173). 

E, sendo a linguagem detentora de poder, sua força motriz se manifesta, pois, 

no enlace dos elementos linguísticos. Basta analisarmos empiricamente situações 

do cotidiano para comprovarmos a concretude do vigor desse pressuposto: nos 

cultos para invocar os deuses e as forças cósmicas; nos rituais de feitiçaria para 

fazer coisas acontecerem através do pronunciamento de determinadas palavras. 

Também nos contos infantis temos palavras dotadas de poder (“Abre-te, Sésamo!”, 

                                                           
22 Entendida aqui no seu sentido primário, como sinônimo de internet que liga computadores do 
mundo inteiro (cf. PIVA JUNIOR, 2013, p.8).  Essa terminologia será melhor esclarecida no subtópico 
2.3.1, deste capítulo, intitulado “Conceito de redes”. 
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“Shazam!”) e encanto (“Abracadabra”). Na solenidade de casamentos, o “Aceito”, 

para a concretização do sacramento do matrimônio. No meio jurídico, para indicar o 

juramento exigido como “palavra de honra” em dizer somente a verdade perante os 

fatos, seja(m) acusado(s) ou testemunha(s); dentre outras situações.  

Entretanto, as palavras, às vezes assumem o poder contrário: geram censura. 

Não podem e/ou não devem ser ditas sob pena de trazer desgraças, até mesmo 

para os que as pronunciam.  Nos brinquedos infantis isto também ocorre, quando 

determinadas palavras são proibidas a todos os membros do grupo podendo gerar-

lhes punição; e ainda palavras-tabus na vida social, referentes a práticas sexuais 

que causam efeitos repressivos dos costumes.  

Assim, são vários os aspectos circundantes à prática comunicativa que 

impulsionam a força das palavras e encaminham para a construção de sentido dos 

enunciados quando da expressão de suas ideias, valores e sentimentos, permeados 

por um sistema de signos ou sinais usados para propiciar a comunicação entre 

pessoas. Isso, suscita-nos, pois, alguns questionamentos: Então, a linguagem é 

homogênea? Um ser humano pode se comunicar (e o faz) com outro em qualquer 

circunstância? Como explicar a linguagem quando no processo de comunicação 

surgem mal-entendidos? Por que, sendo o ser humano dotado de linguagem, muitas 

vezes não é possível estabelecer diálogo com os seus pares? Todos os falantes de 

uma língua a utilizam de um mesmo modo? 

À respeito  de sua caracterização, então, Bakhtin e Volochinov (1981, p. 108) 

acrescentam: 

 

[...] a língua não se transmite; ela dura e perdura sob a forma de um 
processo evolutivo e contínuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta 
para ser usada; eles penetram na corrente da comunicação verbal; ou 
melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência 
desperta e começa a operar.  

 

Nesse sentido, passam a ter importância também as dimensões sincrônicas e 

diacrônicas da língua quando do seu emprego como sistema e instituição social, 

cujos efeitos ganham concretude no uso, na operação linguística-discursiva. 

Perseguindo esta vereda teórica, destacamos a seguinte equivalência:  

 

Uma língua é como um jogo de xadrez: é um todo no qual cada peça tem 
seu sentido, seu lugar e sua função por diferença ou por oposição às 
demais peças. O jogo é uma convenção ou um código com suas regras 
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próprias, princípios e leis, e cada partida é a maneira como jogadores 
individuais usam e interpretam as regras, leis e princípios gerais do jogo (a 
diferença entre os jogadores e os sujeitos falantes é que estes falam a 
língua respeitando o código, mas sem conhecê-lo conscientemente, 
enquanto os jogadores precisam conhecer o código para poder jogar). O 
jogo existe antes e depois de cada partida. Cada partida rearranja o 
tabuleiro e chega a resultados diferentes, mas as regras do jogo são 
sempre as mesmas. Em cada partida, os jogadores podem jogar porque 
conhecem o código e porque sabem interpretar os lances um do outro, 
respondendo a cada um deles. (CHAUÍ, 2000, p. 184) 

 

Em síntese, isto quer dizer que a linguagem é constituída por fatores físicos, 

socioculturais, psicológicos e linguísticos propriamente ditos. A perspectiva 

fenomenológica é que determina o uso da linguagem e nos leva a compreender sua 

importância na busca e construção do conhecimento.  Ela nos leva a fronteiras 

ilimitadas, envolvendo-nos culturalmente através dos inúmeros feixes de 

significações (revelados e/ou criados) das palavras.  A esse respeito, Chauí (2000, 

p.187) acrescenta:  

 

O mundo suscita sentidos e palavras, as significações levam à criação de 
novas expressões linguísticas, a linguagem cria novos sentidos e interpreta 
o mundo de maneiras novas. Há um vai-e-vem contínuo entre as palavras e 
as coisas, entre elas e as significações, de tal modo que a realidade, o 
pensamento e a linguagem são inseparáveis, suscitam uns aos outros e 
interpretam-se uns aos outros.  

 

Logo, seja via linguagem simbólica, seja pela linguagem conceitual das 

ciências filosóficas, a constituição de poder na existência dessas palavras vai muito 

além dos mecanismos de expressão, da aparelhagem física, anatômica, neuro-

cerebral. Perpassa o significativo que reúne convenção a fatos culturais. Este é o 

viés perseguido pelos estudos atuais da ciência da linguagem e nossa direção 

investigativa: linguagem como matéria de consistência da comunicação humana, 

que, sendo cerne, sofre os efeitos das transformações sociais ocorridas ao longo do 

tempo; dentre as quais destacamos, aqui, a incidência dos avanços tecnológicos 

sobre os fatos linguísticos, que nos encaminha para outras necessidades discursivas 

– principalmente na rede virtual.  

Com o advento da Internet aliada às TICs, a linguagem – tomando como 

ponto de partida a escrita – passou a ser, na contemporaneidade, peça propulsora 

na interligação do sistema de rede conectada aos meios eletrônicos, ganhando um 

novo estilo constitutivo, marcado por formas híbridas de texto que misturam sons, 

imagens, palavras (recurso verbais e não-verbais) num mesmo espaço virtual. Logo, 
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o objeto texto ganhou uma “repaginada” em sua arquitetura, de modo que os 

gêneros digitais passaram a firmar-se em teorias além Linguística do Texto, com 

evidência num olhar semiótico sobre a expressão da linguagem dentro do social.   

É importante salientar que mesmo com a possibilidade de integração de 

imagens e sons, a escrita continua sendo a base na Internet. É esta a modalidade 

linguística predominante nas interações comunicativas, embora alguns prefiram o 

uso da expressão “fala por escrito” ou ainda “escrita da fala”. Talvez por isso 

algumas peculiaridades tenham se mostrado na conjuntura da linguagem virtual, 

como por exemplo: inserção de smyles, economia na forma da escritura de textos 

digitais e ainda a incorporação de um léxico específico do próprio meio informacional 

ao vocabulário de seus usuários (como ocorre em determinada área técnica). Hoje 

faz parte do cotidiano de muitos, palavras tipo: e-mail, on-line, deletar, clicar, 

escanear; algumas já registradas em dicionários de circulação nacional.   

De acordo com Bagno (2000), a Internet proporciona uma fala digitalizada ao 

mesclar duas modalidades da língua: fala e escrita. Para ele é inútil tentar corrigir a 

língua falada, visto que seu conteúdo só interessa a quem escreve e a quem lê, e de 

igual modo também é frívolo tentar corrigir a língua escrita na Web, porque ela é 

fugaz, efêmera e se dissipa no ar.  

Assim, na faceta linguagem na internet/ internet na linguagem, e 

considerando a concepção de língua como um lugar de interação humana defendida 

por Bakhtin (1981), é imprescindível que os sujeitos sócio-históricos se tornem 

atores competentes, pragmática e tecnologicamente, dentro desta nova modelagem 

cultural da contemporaneidade, sendo capazes de compreender e subtrair sentido 

dessa multiplicidade de signos semióticos dos gêneros digitais, indo além da mera 

transmissão de informação no momento da leitura/escrita hipertextual. Em outros 

termos: são exigidas do sujeito moderno competências específicas chamadas 

“letramento digital” – como já fora discutido.  

Frente a isso, vale acrescentar que no meio tecnológico, não basta apenas 

ser “dotado” de linguagem para efetivar a comunicação, mas sim saber adequá-la ao 

contexto interacional; ter o domínio discursivo exigido pela conjuntura social e regras 

da área. Caso contrário, corre-se o risco de ser ridicularizado ou rejeitado por não se 

encaixar nas relações interativas; não “possuir” o saber adequado ou moldar a 

linguagem conforme as circunstâncias.  Não “jogar o jogo de xadrez” (metáfora 

utilizada anteriormente)! “Saber usar a linguagem é ter habilidade de comunicar, é 
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poder ir além da fronteira da indiferença, é possuir a capacidade de se fazer 

conhecer, é conseguir conhecer o outro, enfim, é ter poder – afinal – linguagem é 

sinônimo de poder” (ANDRADE; BUSSINGER, 2006, p. 23). 

Basta uma breve observação quanto à linguagem usada na Internet para 

percebermos claramente a inserção de um código linguístico específico na 

conversão digital que ganha vida numa dinâmica de transmutação da oralidade à 

virtualidade, onde o silêncio da fala dá vez ao barulho do teclado permeado pela 

expressividade através de símbolos (emotions) e economia de signos linguísticos. 

Além disso, significações particulares no formato da fonte utilizada (letra maiúscula 

quando se quer gritar e/ou dizer com veemência), onomatopeias para demonstrar 

sentimentos e sensações (kkkkkkkkk / aff / \õ) também são comuns na escrita do 

mundo virtual.  

A respeito desta linguagem digital, Caiado (2007, p. 39) complementa:  

 

a linguagem digital, com suas características específicas, situa-se no interior 
das relações sociais mantidas pelos sujeitos, configurando-se como prática 
social. Ícones, templates, abreviaturas, troca de letras, onomatopeias, 
interjeições, pontuação irregular, ilustrações representativas do Eu e que 
favorecem a identificação do sujeito virtual (emotions) ajudam a compor o 
quadro da ‘folha/tela do diário digital’, do blog. 

 

Assim, além das características ora mencionadas sobre essa “nova 

linguagem” própria do contexto comunicativo digital, podemos citar como exemplos 

comuns que se fazem presentes: sons das letras inicias das palavras associados a 

símbolos matemáticos (D+); escrita consonântica (bjs); expressões reduzidas a três 

letras (fds); letra K em substituição ao dígrafo QU (aki); subtração de vogais mediais 

(blz); o alongamento de vogais (amooooo); o reforço da pontuação expressiva para 

simular entonação (lindo!!!!!!); dentre outras. 

 Nesse sentido, vemos configurada em enunciados deste tipo a premissa 

defendida por Bakhtin (2003) de que os gêneros discursivos, nas atividades 

humanas, revelam condições e finalidades próprias de cada meio de interação, seja 

pela temática, seja pelo estilo e/ou composição; “cada enunciado particular é 

individual, mas cada campo de utilização da língua cria seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados” (p. 262).  Nas palavras de Santos (2011, p. 151) “a 

linguagem se renova, quando se renovam os meios”, de maneira que, seus 
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enunciados são condicionados por uma forma padrão estereotipada que molda 

nossa fala (ou “escrita da fala”).   

Este uso da linguagem, conforme Nader (2001, p. 32) “só faz sentido para 

quem envia e-mails [...] e para quem frequenta as salas de bate-papo, ou seja, onde 

ela foi criada”; e assim sendo, a participação do sujeito nesta teia social, de forma 

satisfatória e sem preconceitos, está intimamente ligada à aquisição e incorporação 

desse conhecimento; quando não, dependente dele. Se não detiver esse domínio 

discursivo, o sujeito em suas práticas reais e efetivas tem suas “forças de poder” 

minimizadas neste campo de aplicação da linguagem; sendo esta “nosso software” – 

conforme Silva, R. (2010, p.94) – “e, para seu perfeito funcionamento e amplitude, é 

preciso manter nossos hardwares sempre atualizados”.  

Portanto, considerando a linguagem como interação e essas possibilidades 

comunicativas virtuais, surge-nos a necessidade de novas alfabetizações, outros 

letramentos, habilidades diferentes, urgência no desenvolvimento de competências 

comunicativas frente à particularidade do objeto “linguagem virtual”, que no contexto 

ganha nova modelagem com características que lhe são peculiares, assim como 

ocorre em determinada área técnica ou especialidade. Neste caso temos em 

questão a internet, com seu léxico particular, que em nada ameaça a língua, e sim, 

amplia suas possibilidades de uso (COSCARELLI; RIBEIRO, 2011) ao estimular a 

comunicação escrita; coisa que a escola tenta, de maneira pungente.    

Sobre esta ótica da necessidade e urgência do desenvolvimento de 

competências comunicativas nos educandos – onde também transitam as 

tecnologias como artefatos culturais (RECUERO, 2009a, p.12) – discorremos agora, 

convictos de que esta pode e deve ser objeto de reflexão educacional. 

 

 

 

2.1.3 Competência comunicativa 

 

De acordo com Franco e Almeida Filho (2009, p.5), o conceito de 

competência comunicativa (CC) eclodiu a partir do texto de Hymes, intitulado On 

Communicative Competence (1971), o qual critica as acepções teóricas de 

“competência e desempenho” apresentadas por Chomsky (1973), onde o contexto 
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social dos falantes na comunicação é desconsiderado. Em sua reação à visão 

estruturalista, Hymes (1971) defende que o falante-ouvinte está inserido num 

contexto sociocultural e sociolinguístico situado, o que lhe exige uma adequação 

para que sua intenção discursiva possa ser compreendida e aceita quando da 

ocorrência interacional.  

Nesse sentido, seu postulado nos diz que para sermos competentes em uma 

língua devemos saber nos comunicar nas mais diversas circunstâncias e não 

somente conhecer e aplicar formas gramaticais. Logo, tivemos em seguida, uma 

ampliação da significação da CC através do construto de um arcabouço teórico 

cunhado por Canale e Swain (1980) propondo a intersecção entre quatro 

componentes constitutivos da linguagem – sobretudo para uma abordagem 

comunicativa de ensino de línguas (FRANCO e ALMEIDA FILHO, 2009, p. 7): 

i) a competência linguística – referente ao conhecimento das regras gramaticais; 

ii) a competência discursiva – que diz respeito à coesão nas formas e coerência de 

sentidos;  

iii) a competência sociolinguística – relacionada à adequação estrutural da língua ao 

contexto; e 

iv) a competência estratégica – que assegura o fluxo da comunicação.  

E, uma vez que esta é a base das interações humanas interpessoais 

imprevisíveis, concretizadas por algum gênero textual/discursivo, sua efetividade 

depende da habilidade criativa dos interlocutores acionada pela CC dentro de 

contextos socioculturais diversos.  

Assim, com o aparecimento do ciberespaço, por exemplo, a linguagem sofreu 

variações de usos, tornando-se mais dinâmica, versátil, atrativa e flexível a depender 

do suporte23 material e da esfera de veiculação. Santaella (2007, p. 193) explicita: 

“Aquilo que as tecnologias comunicacionais fazem circular são linguagens dos mais 

diversos tipos, dependentes do meio em que se materializam. A linguagem do jornal 

é distinta da do cinema, que é distinta da televisão, e assim por diante”. 

Logo, os reflexos dessa modernidade tecnológica exigem dos sujeitos o 

regular do periscópio das estratégias para responder satisfatoriamente às demandas 

interacionais da sociedade circundante. Como nos diz Xavier (2013, p.21) “de 

sapiens, o homem foi avançando no tempo, adquirindo competências outras, tornou-

                                                           
23 Em 2.2.2 esclarecemos sua significação. 
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se loquace e scriptore, e começa agora a assumir a condição de homo digitale” – ou 

como preferem chamar Veen e Vrakking (2009): homo zappien24.  

Então, a linguagem e a sua construção de sentidos permeada pelas 

tecnologias na atualidade perpassa por uma necessidade de CC ampla para a busca 

do saber e letramento digital dos cibernautas, pois tanto o ato de escrever como de 

ler foram ressignificados pela dinamicidade da agregação de recursos multimodais 

aos gêneros digitais. Somente a articulação de signos semióticos e linguísticos na 

tessitura composicional de textos discursivos não basta para a efetivação da 

produção do(s) sentido(s) em contextos sociais concretos de interação.  

Os estudos mediados pelas práticas de leitura e de escrita pressupõem o 

estabelecimento de relações, seja no ciberespaço ou não. Os gêneros digitais25 nos 

exigem o mesmo: transitamos entre palavras, imagens e sons aguçando nossa 

capacidade de estímulo sensorial, intelectual e comunicacional para encontrar no 

labirinto eletrônico do hipertexto a solidificação do conhecimento buscado pela 

autonomia das escolhas no itinerário percorrido.  Formamos uma comunidade 

discursiva que pressupõe uma CC arraigada a outras, como a pragmática, a 

tecnológica e a intercultural. 

Isto significa dizer que os gêneros digitais bem como os ambientes virtuais de 

comunicação e expressão (sites de busca, serviços de compartilhamento de 

documentos, redes sociais, comunidades, jogos, MSN, Moodle, entre outros) são 

objetos complexos, mas que podem ser grandes aliados no processo de ensino-

aprendizagem.  E trazendo para realidade aqui enfocada de prática linguística, o 

aproveitamento dos suportes tecnológicos para a produção de textos é de grande 

importância como “isca” para envolver e estimular os sujeitos aprendizes na 

construção de saberes que lhe são essenciais, pois como disse Silva, E. (2010, p. 

                                                           
24 O termo homo zappien sugere que o atual homo sapiens é marcado pela atividade frente à tela, faz 
menção àquele que nasceu com um mouse na mão, que já sabia como manipular o controle-remoto 
da televisão com 3 anos e, que com 8, já tinha seu próprio telefone celular. E os usos da tecnologia 
não param aqui: walkmans, iPods, aparelhos de mp3, câmeras digitais, Xboxes, GameCubes e 
PlayStations 2 e 3 fazem com que ele tenha ainda mais habilidade com os produtos tecnológicos. O 
homo zappien aprende desde cedo que existem muitas fontes de informações e que estas fontes 
defendem verdades distintas. Ele filtra as informações e aprende a fazer seus conceitos em rede de 
amigos/parceiros com que se comunica com frequência. Trata-se de uma nova espécie que  atua em 
uma cultura cibernética global com base na multimídia. (cf. VEEN; VRAKKING, 2009, p.30-35). Essa 
designação foi também utilizada por Amarilha (2010, p. 2) para fazer referência ao leitor que transita 
de um material a outro em consonância com a dinâmica da multimodalidade na formação do leitor 
contemporâneo. 
25 Seu conceito será abordado logo mais adiante no subtópico 2.2.2.  
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7), “a Web é um grande e fértil terreno para a aprendizagem dos alunos; terreno este 

que deve ser ‘pisado’ com cuidado, observando todas as possíveis rotas”. 

Tais palavras nos alertam para a questão de que o crivo, assim como no 

trabalho com o texto em páginas de papel, está no planejamento de atividades 

relevantes nos ambientes virtuais. “O fato de usar a informática nas aulas não 

transforma instantaneamente o ensino em alguma coisa ‘moderna’ e ‘eficiente’” 

(COSCARELLI, 2011, p. 26). “O valor desses recursos não está neles mesmos, mas 

no uso adequado que deles fazemos”, expõe Dias (2008, p. 2).  

Portanto, a tecnologia não é a personagem principal da cena, mas 

coadjuvante, e por isso não devemos endeusá-la. Ela motiva, mas não é a solução. 

O uso rotineiro das práticas cibernéticas que envolvem a escrita (produção de 

textos) não necessariamente representa uma melhoria relevante e/ou qualidade 

nessas atividades para os usuários da rede. Levá-los a um laboratório de informática 

com conexão virtual para que saiam assim como entraram é inútil. É necessário 

promover o discernimento da prática de produção textual dentro e fora da web, 

enxergar velhos problemas com novas perspectivas. 

 Desenvolver a CC do educando na interação comunicativa permeada pelo 

uso da linguagem em sua pluralidade de gêneros, pode ser feita pelo profissional 

educador, hoje, utilizando-se da tecnologia como meio para (auto) sensibilização, 

(auto) conscientização e orientação do quão importante é permanecer on-line, 

efetivamente, nessa cadeia de aprendizagem constante onde ambos se igualam. 

Propor a inclusão de todos em seus domínios e lutar por essa inclusão, buscando 

superar a alienação, deve ser, por conseguinte, um compromisso ético da Educação 

(RIBEIRO, 2005, p. 94), e da escola enquanto agência de democratização dos 

letramentos (ROJO apud DIAS, 2012, p. 100). 

Após essa visão geral de fatores atuantes que circundam o binômio 

Educação-Tecnologia, passemos, então, a enfocar o nosso objeto de investigação – 

produção de textos – de forma macro, inicialmente, situando-nos sobre suas 

condições atuais, antes de nos determos a análise dos tweets-notícia abordada no 

quarto capítulo desta dissertação.   
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2.2 Produção de texto na escola e no ciberespaço26 

 

Quando se trata de contextualizar a caracterização da abordagem do 

processo de escrita ocorrido nas escolas brasileiras – com destaque para as 

instituições públicas de Ensino Básico – é comum vermos muitos autores frisar a 

permanência de uma prática de outrora que não supre as necessidades 

comunicativas atuais dos alunos enquanto sujeitos sociais. Como nos diz Silva 

(2014, p. 9), a escrita no espaço escolar, até bem pouco, detinha-se às chamadas 

redações – produções textuais com determinação de extensão, estrutura, temática e 

tempo para a entrega – que eram depois avaliadas pelos professores de LP focando 

o correto emprego de aspectos linguísticos, simplesmente.  

Segundo Geraldi (2001), tínhamos produções textuais de temas repetidos 

anos a fio, enquadradas numa tríade tipológica composta por narração, descrição e 

dissertação, desagregada do real sentido da língua, sendo o professor o seu único 

leitor. Não havia preocupação alguma com um público-alvo verossímil, contexto, 

muito menos uma retomada do texto escrito visando sua melhoria e possível 

publicação. O texto tinha seu fim quando da devolução feita pelo professor, onde 

vinham destacadas as marcações corretivas e, o aluno, a depender do seu perfil, 

rasgava a produção escrita ali mesmo ou a guardava como recordação. Era só! 

A visão processual da escrita de textos, considerando o ensino por meio dos 

gêneros textuais/discursivos e seu funcionamento social era desconhecida do 

professor, de modo que as ideias dos alunos não importavam. E assim, não existia 

motivação significativa que incitasse a produção escrita. Por isso, hoje, muitas 

pessoas, ainda que não estejam em fase escolar, alegam sofrer da “síndrome do 

papel em branco” (SILVA, 2014, p.9) – não ter o que dizer quando postos frente a 

uma folha de papel pronta para ser escrita. Isso, “tem sido um martírio não só para 

os alunos, mas também para os professores” (GERALDI, 2001, p. 64); pela 

abordagem mecanizada da produção de texto e subsequente ausência de sentidos 

                                                           
26 Lévy (1999, p. 92) define o ciberespaço como o espaço de comunicação aberto pela 
intercomunicação mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura 
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, 
assim como os seres humanos que navegam e alimenta esse universo. Metaforicamente (1996, 
p.114), o ciberespaço é um tapete tecido por milhões de pessoas e devolvido sempre ao tear. Da 
permanente costura pelas pontas de milhões de universos subjetivos emerge uma memória dinâmica, 
comum,“objetivada”, navegável.  
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para os sujeitos envolvidos, distanciando-os sempre mais de uma dimensão sócio-

discursiva.  

Acerca dessas condições de produção da escrita, que ainda incidem no 

ambiente escolar, Geraldi (2001) acrescenta:  

 

Normalmente, nos exercícios e nas provas de redação, a linguagem deixa 
de cumprir qualquer função real, construindo-se uma situação artificial, na 
qual o estudante, à revelia de sua vontade, é obrigado a escrever sobre um 
assunto em que não havia pensado antes, no momento em que não se 
propôs e, acima de tudo, tendo que demonstrar (esta é a prova) que sabe. E 
sabe o quê? Escrever. E bem. Além disso, que esteja claro que ele está 
sendo julgado, testado e, às vezes, até mesmo competindo! (GERALDI, 
2001, p. 126) 

 

Essa escrita abstrata induz os alunos a pensarem que sua função é 

demonstrar habilidades quanto à língua para ganhar a aprovação de uma autoridade 

– professor como detentor do conhecimento, deixando-os com receio da exposição 

de suas fraquezas e erros ao serem corrigidos (CEZAR; PAULA, 2013, p.108). A 

produção textual do aluno torna-se, assim, “vazia, dizendo nada a ninguém, por 

nenhuma razão” (BAZERMAN, 2006, p. 15).   

Em consonância, Antunes (2006, p. 25-27) nos diz que, as atividades de 

escrita em sala de aula ainda estão voltadas para:  

i) uma prática mecânica de escrita, onde se prioriza a aplicação automática de 

regras ortográficas e subsequente ausência de erros linguísticos;  

ii) uma prática inexpressiva que despreza qualquer contexto comunicativo de 

linguagem, sua função e seu valor interacional, de modo que o aluno – sujeito 

aprendiz – escreve para ser avaliado, mas não interfere na construção de suas 

hipóteses de representação da língua; gerando, portanto, um texto sem identidade, 

autoria, nem recepção;  

iii) uma prática de escrita improvisada, desprovida de planejamento e revisão, não 

importando a essência nem o modo de produção, mas somente o cumprimento da 

tarefa.  

E complementa: “parece incrível, mas é na escola que as pessoas ‘exercitam’ 

a linguagem ao contrário, ou seja, a linguagem que não diz nada” (ANTUNES, 2006, 

p. 26). Este ensino de escrita - popularmente conhecido por “redação escolar” – 

regido pelo sistema de regras gramaticais e tido como produto final da 

aprendizagem da língua há muito tem “dado o que falar”. Os próprios PCNs de LP 
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(1998, p. 75) discutem essa questão, destacando que “ao produzir um texto, o autor 

precisa coordenar uma série de aspectos: o que dizer, a quem dizer, como dizer.” 

Sobre os passos para o processo de escrita - também mediado, recentemente, por 

tecnologias – vemos em Motta-Roth (2006, p. 504) que “escrever não pressupõe 

apenas a produção do texto, mas também seu planejamento (antes), sua revisão e 

edição (depois) e seu subsequente consumo pela audiência-alvo”.  

Seguindo esta perspectiva, a referida autora defende uma verificação sobre a 

condução da produção escrita e sua avaliação em todos os contextos de ensino, 

guiada por dois princípios gerais:  

i) realinhamento da ótica representativa do aluno acerca dos conceitos do que é a 

escrita, para quem se escreve, com que objetivo, de que modo e o quê escrever.  

ii) as atividades  de produção textual propostas devem ampliar a visão do aluno 

sobre o que seja um contexto de atuação para si mesmo (MOTTA-ROTH, 2006, p. 

504). 

O primeiro princípio remete a acepção de que o ato de escrever como prática 

social prescinde uma distinção entre escrever como grafar e escrever como produzir 

texto e construir significados sócio-compartilhados. Já o segundo princípio diz que, 

para a produção textual ser considerada como prática social é preciso ter uma visão 

mais ampla do ato de escrever em si. Conforme Pereira (2012, p. 33) isto implica 

fazer o estudante conhecer a situação social do texto a produzir [...] e com que o 

professor instigue esse estudante sobre os gêneros, desde questões de ordem 

estrutural até questões linguísticas.  

Logo, entre as atribuições do ensino da LP, costuma-se ressaltar a de fazer 

com que o discente se torne proficiente na própria língua. Para isso, torna-se 

necessário que ele desenvolva suas competências e habilidades linguísticas de 

modo satisfatório, ou seja, que possa fazer uso dos recursos linguístico-discursivos 

que a língua disponibiliza aos seus falantes. Para Bazerman (2006, p.10), trata-se 

de tornar as pessoas competentes para serem agentes sociais efetivos. 

Conquanto, a ausência da aquisição de tal competência é apontada pelos 

instrumentos de avaliação nacional do sistema político educacional bem como pelas 

diversas críticas apresentadas em estudos relacionados ao trato com o objeto texto 

no espaço escolar. Como nos mostram Sampaio e Freitas (2012, p. 174), o tipo de 

trabalho evidenciado quanto à prática de produção textual no contexto da sala de 

aula, comumente, não tem assegurado aos alunos o domínio ativo de seus 
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discursos nas muitas situações comunicativas, impossibilitando-lhes a inserção no 

mundo da escrita.   

De acordo com Menegassi (2003), é necessário que o docente seja partícipe 

do processo de produção textual e que ele – acompanhado dos alunos – faça uma 

analise-reflexão-reformulação-ação sobre sua prática, pois, embora muitas 

mudanças circundantes tenham ocorrido nos últimos anos, os resultados são muito 

aquém do nível desejado. Para Antunes (2009, p. 51), a ampliação de paradigmas 

proporcionada pela textualidade deixou a linguística exposta sob duas óticas: “por 

um lado, a uma maior abrangência do fenômeno original da língua – o texto; por 

outro, às indeterminações de um objeto que, apesar de regular, se manifesta como 

heterogêneo, flexível e multifuncional”.  

Eis o fulcro da produção textual: o texto; que na concepção de Marcuschi 

(2008b, p. 80): 

i) é considerado como um sistema de conexões entre diferentes elementos, como: 

sons, palavras, enunciados, significações, participantes, contextos ações etc.; 

ii) se constitui numa orientação de multissistema, ou seja: faz referência a aspectos 

linguísticos e não-linguísticos no seu processamento (imagem, música) e o torna, em 

geral, multimodal; 

iii) é um evento interativo onde atuam coautores em vários níveis; um processo e 

uma co-produção que não se dá como artefato monológico e solitário; 

iv) é constituído por elementos multifuncionais sob diversos aspectos e deve ser 

processado com esta multifuncionalidade; 

Acrescente a estes, um quinto elemento levantado por Silva (2011, p. 29): 

v) O texto só se constitui como objeto de sentido porque todos esses elementos são 

construções históricas, ou seja, são frutos do próprio processo de historicidade ao 

qual todo artefato cultural está submetido.  

Considerando o já exposto, Roland Barthes (2006) concebe o texto como um 

tecido; porém, alerta para o fato desse tecido não ser sinônimo de um véu todo 

acabado, compreendendo um – o sentido final, uma verdade absoluta. Ao contrário, 

ele desperta para o fato desse tecido ser um entrelaçamento perpétuo, um lugar de 

fruição:  

perdido neste tecido – nessa textura – o sujeito se desfaz nele, qual a 
aranha que se dissolve ela mesma nas secreções construtivas de sua teia. 
Se gostássemos dos neologismos, poderíamos definir a teoria do texto 
como uma hifologia (hyphos é o tecido e a teia da aranha). (BARTHES, 
2006, p. 74-75)  
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Assim, o texto é uma forma material do ato comunicativo, no qual se 

organizam os elementos semióticos escolhidos pelo falante (elementos verbais, 

visuais, formatos da escrita, tipografias) que de acordo com seus objetivos de 

comunicação sempre os adéqua a um gênero27 na dimensão do espaço tempo 

histórico.  Nas palavras de Marcuschi (2008a, p. 85), este se apresenta, então, por 

meio de dois aspectos: gestão enunciativa (escolha dos planos de enunciação, 

modos discursivos e tipos textuais) e composicionalidade (identificação de unidades 

ou subunidades textuais que dizem respeito à sequenciação e ao encadeamento e 

linearização textual). Frente a este ponto, aproveitamos para adentrar um pouco 

mais na discussão sobre texto, visto que nesta trilha se assenta a textualidade – um 

dos nossos eixos categóricos de análise. 

 Na manifestação das formas textuais dos gêneros a textualidade se faz 

presente como além da propriedade imanentemente linguística, pois já na própria 

escolha do gênero discursivo pensamos sua esquematização estrutural, 

ordenamento paragráfico, configuração semântica, atores sociais, contexto, enfim... 

nas muitas decisões de textualização exigidas; o que implica em três fatores a 

considerar:  

i) um texto não é um produto, mas é um evento (uma espécie de acontecimento) e 

sua existência depende de que alguém o processe em algum contexto. É um fato 

discursivo e não um fato do sistema da língua. Dá-se na atividade enunciativa e não 

como uma relação de signos; 

ii) um texto se define por situar-se num contexto sócio interativo  e por satisfazer um 

conjunto de condições  que conduz cognitivamente à produção de sentidos; 

iii) a sequencia de elementos linguísticos será um texto na medida em que consiga 

oferecer acesso interpretativo a um indivíduo que tenha uma experiência 

sociocomunicativa relevante para a compreensão (idem, p. 89). 

Nesta perspectiva, quando se ensina alguém a lidar com textos, ensina-se 

mais do que usos linguísticos. Ensina-se operações discursivas de produção de 

sentidos dentro de uma dada cultura com determinados gêneros como formas de 

ação linguística. A textualidade não depende da correção sintático-ortográfica da 

língua e sim da sua condição de processabilidade cognitiva e discursiva. Nesta, 

                                                           
27 Adiante, no subtópico 2.2.2, abordaremos sobre esse aspecto de forma mais pontual.  
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perpassam alguns critérios de acesso à produção de sentido do texto enquanto 

unidade enunciativa – definidos, primeiramente, por Beaugrande / Dressler (1981), 

tais como: coesão, coerência, informatividade, situacionalidade, intencionalidade, 

intertextualidade e aceitabilidade. Abaixo mostramos a representação 

esquematizada por Marcuschi (2008a, p. 96) para dar uma ideia geral de como se 

distribuem os sete critérios de textualidade:  

 

Figura 1 – Esquema com os critérios de textualidade 

 

Marcuschi (2008a, p. 96) 

 

Numa ideia geral, temos a correspondência significativa de cada um: 

i) Coesão – Refere-se à estruturação da sequência (superficial) do texto (seja por 

recursos conectivos ou referenciais). Constitui o padrão formal para construir  

conhecimentos e sentidos; 

ii) Coerência – liga-se a atividades cognitivas e não ao código apenas. É, sobretudo, 

uma relação de sentido que se manifesta entre os enunciados, em geral de maneira 

global e não localizada; 

iii) Aceitabilidade - diz respeito à atitude do receptor do texto (é um critério centrado 

no alocutário), que recebe o texto como uma configuração aceitável, tendo-o como 

coerente e coeso, ou seja, interpretável e significativo; 

iv) Situcionalidade - refere-se ao fato de relacionarmos o evento textual à situação 

(social, cultural, ambiente etc.) em que ele ocorre; 
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v) Intertextualidade - é o conjunto das relações explícitas ou implícitas que um texto 

ou um grupo de textos determinado mantém com outros textos; 

vi) Informatividade - diz respeito ao grau de expectativa ou falta de expectativa de 

conhecimento ou desconhecimento e mesmo incerteza do texto oferecido; 

vii) Intencionalidade - centrado basicamente no produtor do texto, considera a 

pretensão do autor como fator relevante (MARCUSCHI, 2008a). 

Como podemos ver, tudo aqui se imbrica numa relação muito estreita: o 

dentro e fora do texto (co-texto e contexto), o produtor (autor), o leitor (receptor) e o 

texto (evento), contudo o estabelecimento desses sete critérios está situado ainda 

sob as seguintes ressalvas: primeiro, não se pode dividir os aspectos da 

textualidade de forma estanque e categórica – alguns dos critérios são redundantes 

e se recobrem; segundo, não se deve concentrar a visão de texto na primazia do 

código nem na primazia da forma; e terceiro, esses critérios não devem e nem 

podem ser vistos como princípios de boa formação textual, aos quais têm que ser 

seguidos à risca, de forma a limitar a capacidade criativa do sujeito. O que faz um 

texto ser um texto é a discursividade, inteligibilidade e articulação que ele põe em 

andamento.  

 Se por um lado, o texto se ancora no contexto situacional com a decisão por 

um gênero que produz determinado discurso [...], por outro, remete às relações 

semânticas que se dão entre os elementos no interior do próprio texto 

(MARCUSCHI, 2008a, p. 87). Não se pode produzir nem entender um texto 

considerando apenas a linguagem. O nicho significativo do texto (e da própria 

língua) é a cultura, a história e a sociedade. Logo, a produção de texto pode ser 

compreendida como uma atividade orientada que leva em consideração as 

diferentes situações de interação e seus entornos, desde o(s) interlocutor(es) até a 

sua inserção no meio de circulação, ou seja, no espaço que será divulgada, 

apresentada a produção, isto é, o gênero (PEREIRA, 2012, p. 28). 

Temos, pois, a pragmática atuando sobre a escrita, que vê o texto não como 

produto sistemático centrado em regras gramaticais da língua, mas como processo, 

que se realiza de forma diversificada, sem espaço, tempo, temática e estilo de 

produção determinados, numa relação de colaboração entre professor e estudante, 

buscando desenvolver nos estudantes tanto competências linguísticas como textuais 

comunicativas (PEREIRA, 2012, p. 35). Trata-se do uso expressivo da linguagem 

que nos exige – enquanto professores de LP – um ensino de língua focado na 
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formação de leitores e escritores proficientes discursivamente, apontando para uma 

produção escrita de gêneros numa perspectiva interacional e dialógica, voltado para 

as diversas situações reais de comunicação social.  

Segundo apontam os estudos linguísticos mais recentes, é esta a exigência 

do mundo contemporâneo para com os usuários da linguagem: um ensino social da 

escrita que faça o aluno enxergar os gêneros não somente como formas textuais, 

mas também como formas de vida e de ação. Para Bazerman (2006, p. 21), quando 

os alunos perceberem que os textos podem ter vida para os leitores ao criar 

interação através dos significados evocados pelo gênero, eles terão alcançado a 

agência mais profunda da escrita: sua transformação em ação social. 

Nessa linhagem, a preconização de uma abordagem da produção escrita por 

meio de gêneros é emergência nas novas práticas educacionais e requisito de um 

letramento adequado ao contexto atual de mudanças no desenvolvimento das 

ciências (sócio)linguísticas, como forma de estudo das manifestações sociais da 

linguagem  e seus aspectos históricos, determinantes no funcionamento, contexto de 

produção e na recepção interativa do texto.  

Ante o exposto, assentamos que esta pesquisa usa como norteador o 

conceito de texto numa perspectiva sociointeracionista do funcionamento da 

linguagem, onde o caráter textual-discursivo evidencia, na expressividade dos 

gêneros durante a comunicação, desde os aspectos cognitivos e sistemáticos até os 

pragmáticos, sociais e históricos.  

Esclarecido nosso posicionamento quanto à visão de texto assumida, 

passamos a discutir sua produção dentro de uma nova configuração da atualidade: o 

espaço virtual – este, visto por Lévy (1996, p. 11) não como o contrário de “real”, 

nem relativo somente às tecnologias digitais, mas que vai além da informatização, 

atingindo as modalidades do estar junto, a constituição do "nós" na busca pela 

evolução cultural da sociedade. Vejamos o afunilar do nosso lócus investigativo:  
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2.2.1 A produção textual na era da virtualidade28 

 

A escrita é de suma importância em todos os níveis educacionais, pois se 

constitui como uma forma de interação entre os homens em qualquer área do 

conhecimento permeada pelo objeto língua, possibilitando-lhes a aquisição de 

diversos pontos de vista, ampliação de experiências e transmissão e transformação 

cultural numa dialética entre o “eu” e o “outro”. Refletir sobre essa questão torna-se 

não só pertinente na atualidade, mas, sobretudo, urgente diante da reconfiguração 

textual na comunicação humana “que, no mundo digital, ganhou formas móveis e 

inconstantes”, como diz Zilberman (2009, p. 22).  

Nessa ótica, Squarisi e Salvador (2005, p. 10) afirmam que: 

 

Escrever está na moda. As novas tecnologias de comunicação, quem diria, 
ressuscitaram o valor da escrita. Já não se escrevem cartas como 
antigamente, mas concisas mensagens eletrônicas. Já não se admitem 
relatórios longos e complexos. Tempo é dinheiro. Relatórios devem ser 
objetivos e contundentes. E os vestibulares? Estudante não entra na 
faculdade se falhar na redação. Nunca se precisou tanto da escrita quanto 
agora.  

 

Em outros termos: “Nunca as pessoas escreveram tanto” (SILVA, 2005). 

Advém daí a justificativa para a continuidade na efervescência do debate em torno 

da produção do texto escrito. Na chamada “era digital”, o conceito de escrita se 

expandiu e não diz mais respeito apenas ao texto impresso. É necessário saber se 

relacionar com a mesma nas diversas mídias em que ela se faz presente, pois novas 

maneiras do ato de produzir textos – e simultaneamente, de lê-los – foram criadas, 

exigindo dos sujeitos outras competências além das linguísticas para que sejam 

capazes de compreender a função da multiplicidade de formas da língua.  

O objeto de estudo “texto” ganhou, pois, nova modelagem constitutiva e, 

consequentemente, a forma de explorá-lo no processo de escrita requer estratégias 

pedagógicas diferenciadas das empregadas até então no contexto escolar, no intuito 

de identificar e compreender a convergência de sentidos do todo dialógico no interior 

da polissemia do gênero produzido e oferecido aos sujeitos leitores.  
                                                           
28 Virtual vem do latim medieval virtualis, derivado de virtus, força, potência. Para Lévy (1996, p.16) o 

virtual é um complexo problemático que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou 

uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução: a atualização. É mutação de 

entidade. 

.  
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Atualmente, o conceito de texto está intrinsecamente ligado ao discurso, onde 

se manifestam elementos linguísticos e extralinguísticos, codificados pela gramática 

e realizados conforme “contrato comunicativo” situado (CHARAUDEAU, 2007). O 

texto é um lugar de correlações entre as operações e estratégias produtoras de seu 

sentido. E, com o advento da Internet – ressaltou Lévy (1999) – as modalidades de 

leitura e escrita ganharam amplitude de tal maneira que a cultura do texto foi levada 

ao imenso desenvolvimento no novo espaço de comunicação das redes digitais.  

Fazendo uso de outras palavras: tanto o ato de ler como o de escrever se 

transformaram historicamente com a aparição do texto eletrônico, que traz consigo 

uma outra forma de linguagem, em que se mesclam o oral, o escrito, o imagético e o 

digital. Como bem caracteriza Rocco (1999, p. 65) “O texto eletrônico é um produto 

verbal diferente, um produto de um novo tempo, veiculado por um novo suporte que 

atua [...] sobre os processos de apropriação e significação por parte dos leitores. 

Trata-se de um texto híbrido [...]”.   

É, então, neste ponto da pluralidade do texto, na sua diversidade de forma e 

conteúdo, que se assenta a “teoria da multimodalidade” ou “semiótica”, bastante em 

voga atualmente com a abrangência das mídias eletrônicas e dinamicidade 

intrínseca ao valor informativo das mesmas. Subjacente a ela, emerge a “Gramática 

do Design Visual”, tida como base de apoio aos muitos pesquisadores que se 

dedicam a analisar os recursos multimodais como objeto de interesse investigativo 

na constituição de textos e produção de seu sentido a partir de diversos modos da 

linguagem. 

Postulada por Kress e Van Leeuwen em 2001, a teoria da multimodalidade, 

de acordo com Sperandio (2012, p. 3), está firmada numa abordagem linguística 

socio-interacionista, em que: 

 

os autores baseiam-se em uma ideia de prática e ancoram-se na noção de 
uso de uma variedade de recursos semióticos utilizados na produção do 
signo em contextos sociais concretos. Sendo esses signos baseados em 
significantes como cores, perspectivas e linhas; que são utilizados na 
representação material dos significados. Para os autores, diferente do que 
propõe a semiologia tradicional que concebia os signos a partir de uma 
dupla articulação entre o significante (imagem acústica, as formas) e o 
significado (sentidos), essa articulação não basta para que sua constituição 
seja satisfatoriamente entendida. 
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Nesse sentido, parafraseando Almeida (2009, p. 177), a proposta 

sociossemiótica de Kress e Van Leeuwen envolve a descrição analítica dos dados 

do nível microtextual à esfera macrotextual na busca dos significados socioculturais 

da tessitura textual. Assim, não é preciso muito esforço, para constatarmos a 

presença de textos cada vez mais multimodais circulando e/ou sendo produzidos 

entre/por nós nas diversas situações comunicativas da vida social. São textos onde 

coexistem diferentes níveis semióticos, como o visual, sonoro, gestual, etc. 

conferindo significados específicos à linguagem. Esse quadro situacional se 

configura nitidamente nos gêneros digitais blog, tweet, e-mail, MSN, por exemplo. 

Para Kress e Van Leeuwen (2001) trata-se de um momento denominado New 

Writing - a Nova Escrita.  

Sobre esse uso acentuado de recursos multimodais, afirma Dionísio (2005, p. 

159-160): 

  

Com o advento de novas tecnologias, com muita facilidade se criam novas 
imagens, novos layouts, bem como se divulgam tais criações para uma 
ampla audiência. Todos os recursos utilizados na construção dos gêneros 
textuais exercem uma função retórica na construção de sentido dos textos. 
Cada vez mais se observa a combinação de material visual com a escrita; 
vivemos, sem dúvida, numa sociedade cada vez mais visual. 
Representação e imagens não são meramente formas de expressão para 
divulgação de informações, ou representações naturais, mas são, acima de 
tudo, textos especialmente construídos que revelam as nossas relações 
com a sociedade e com o que a sociedade representa.  

 

Temos um texto contemporâneo multissemiótico ou multimodal, que envolve 

diversas linguagens, mídias e tecnologias, colocando-nos, pois, alguns desafios, 

“não impedimentos!” – como enfatiza Rojo (2013, p. 19) – diante do debruçar sobre 

a teoria dos gêneros do discurso, elaborada pelo Círculo de Bakhtin. São “novos 

escritos” dando lugar a novos gêneros discursivos, quase diariamente: chats, 

páginas, posts, ezines, fanclips etc. Isso ocorre por dispormos, hoje, de novas 

tecnologias e ferramentas de “leitura-escrita”, que, convocando novos letramentos, 

configuram os enunciados/textos em sua multissemiose ou em sua multiplicidade de 

modos de significar (idem, p. 20). 

É dentro desta natureza digital semiolinguística que surge o dispositivo 

multimodal hipertexto – considerado por Kensky (2003, p 62) “um caminho para a 

informação” – expandindo o conceito de escrita para além do texto impresso, escrito 

convencionalmente. Por hipertexto entende-se o texto disponibilizado em espaço 
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virtual que permite uma leitura não linear, em função de sua organização em blocos 

de conteúdo que se conectam por elos hipertextuais, também conhecidos como 

links, trazendo em seu bojo elementos verbais, imagéticos, sonoros. Desta forma, 

todo hipertexto é eletrônico, mas nem todo texto eletrônico é um hipertexto 

(GOMES, 2007, p. 17). 

Na óptica de Lévy (1999) e Kensky (2007) o hipertexto pode ser definido sob 

duas perspectivas: a técnica e funcional. Vejamos:  

 

Tecnicamente, um hipertexto é uma rede composta por nós ligados por 
conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, ou partes de 
imagens, sequencias sonoras, referência a documentos complexos que 
podem ser eles mesmo hipertextos. Os nós não estão ligados linearmente, 
como em uma corda ou como nos elos de uma corrente; cada um deles, ou 
a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. 
Juntamente com o visualizador (browser), representa um tipo de sistema 
para a organização de conhecimentos ou dados, aquisição de informações 
e comunicação.  (KENSKY, 2007, p. 136) 

 

Podemos dizer então que, a rigor, as habilidades mobilizadas para produzir 

ou ler um hipertexto são as mesmas que se utilizam para a leitura ou escrita de um 

texto convencional impresso; este é a materialização de um processo de interação 

discursiva que exige do seu produtor atividades como pesquisa, seleção e 

articulação de dados e opiniões. Contudo, ainda que o texto escrito 

convencionalmente possa contar com alguns indícios desse processo de 

elaboração, como hierarquização por meio de títulos e subtítulos, notas de rodapé, 

divisão em capítulos, entre outros elementos, o hipertexto torna esse percurso mais 

evidente e amplo, tanto pelo planejamento do autor durante a elaboração do texto 

como pela reconstrução de sentidos pelo leitor. 

Desta forma, muitos teóricos contemporâneos como Elias (2005) definem o 

hipertexto como “texto aberto” (ou ainda, “texto promíscuo”) dada à sua permissão 

de manipulação por parte do leitor dos hiperlinks e mergulhar nos dados ali 

disponíveis combinando as informações de modo digital. Como bem acrescenta 

Xavier (2003, p. 186) “essa ‘abertura’ acontece porque o hipertexto é, ‘fisicamente’, 

acolhedor, ele hospeda ‘materialmente’ outras obras hipertextualizadas. Ele absorve 

a essência de outros hipertextos, por isso tende a apagar as fronteiras”.   

Parafraseando Xavier (2003) vemos, a partir deste esboço acerca de 

hipertexto, a instabilidade do texto e o declínio da autoridade do autor se configurar, 

visto que o leitor tem mais liberdade para escolher, dentre os caminhos oferecidos, 
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em que aspectos aprofundar sua leitura, que blocos de conteúdo ignorar ou retomar, 

que sugestões de conexão externa acatar. Em verdade, o leitor se torna o 

protagonista do processo da construção de sentidos nessa leitura vertical, uma vez 

que, “explora o capital de significação do que lê, valoriza o potencial da produção 

com a qual interage, adensa, portanto, sua identidade leitora e sua responsividade 

ao texto” (AMARILHA, 2010, p. 01). Assim sendo: 

 

o leitor da escrita digital faz de seus interesses e objetivos o fio organizador 
das escolhas e ligações, procedendo por associações de ideias que o 
impelem a realizar sucessivas opções e produzindo, assim, uma 
textualidade cuja coerência acaba sendo uma construção pessoal, pois não 
haverá efetivamente dois textos exatamente iguais na escritura hipertextual. 
(KOCH, 2002, p. 72) 

 

Em síntese, o texto escrito convencional opera de forma linear. Por isso, 

ainda que seja facultada ao leitor a possibilidade de pular trechos, localizar 

informações específicas, estabelecer conexões com outros textos e retomar trechos 

anteriores, essa multiplicidade de leituras não é planejada pelo autor. Já o hipertexto 

opera com o princípio da não linearidade, da não sequencialidade. Assim, ao 

planejá-lo, o produtor dever ter em mente uma clara hierarquização das informações 

e as diferentes formas pelas quais o leitor poderá percorrê-las, estabelecendo, para 

isso, nós hipertextuais por meio de palavras-chave.  

Para melhor esclarecermos a distinção entre o texto impresso e o virtual 

podemos dizer que: no virtual, o leitor não tem a visão do todo, mas pode construir 

sua trilha de leitura dentro de um conjunto de segmentos textuais, denominados por 

Landow (1997) de lexias. Marcuschi (1999) ressalta, porém, que para a leitura ser 

possível não pode haver uma quebra abrupta na linearidade durante a construção 

do hipertexto. Sua não sequencialidade intrínseca também requer a existência de 

elos associativos, quando da produção textual, para a formação de sentidos feita 

pelo leitor e/ou pelo leitor-autor29.  

Portanto, esses novos modos de expressão transformam gêneros tradicionais 

quando migram do livro para a Internet, das páginas à tela, do lápis / caneta para o 

teclado (COSCARELLI, 2011, p. 29) e consequentemente mudam as práticas de 

leitura e produção de texto via suportes digitais, aos quais muitas instâncias sociais 

                                                           
29 Rojo (2013) sugere o uso do termo lautor em substituição a leitor-autor quando faz menção as 
alterações nas relações entre leitura e escrita ocasionadas pela dinâmica do texto eletrônico. (cf. 
ROJO, 2013, p.20). 
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– de sobremaneira os estudantes jovens – já estão envolvidas, cotidianamente, 

demonstrando prazer nessa relação com o mundo virtual. O posicionamento 

veemente de Fortunato (2012, p. 176) nos comprova:  

 

Não poderia deixar de notar também o grande fascínio que o ambiente 
virtual exerce sobre os jovens, seja pela relativa informalidade em alguns 
contextos, seja pela rapidez ou extrema facilidade como meio para a 
interação social. Prazer e fascínio, esses que não percebo quando são 
solicitados a produzirem um texto em sala de aula, valendo nota ou não. 

 

Assim, a velocidade, versatilidade e atratividade das TICs aliadas a Internet 

seduziram os visitantes do ciberespaço no estabelecimento de interações 

comunicativas e acesso a uma miríade de informações de tal maneira que 

ressignificou o ato de ler / escrever na vida contemporânea. O texto eletrônico 

imergiu os sujeitos numa revolução social e linguística irreversível, cujos efeitos 

também resplandecem na escola.  

A esse respeito Geralda Fortunato expõe em seu artigo Os adolescentes e o 

blog: a produção textual na sala de aula e internet um questionamento que se fazia, 

constantemente, enquanto professora de Português e profissional de biblioteca; ou 

seja, ao ocupar os dois lados de uma mesma moeda – leitura e escrita, como ela 

coloca: se a internet poderia (e como poderia) contribuir para estimular os jovens a 

escrever (FORTUNATO, 2012, p. 176).  Sua preocupação era, pois, criar uma 

alternativa que estimulasse os estudantes a produzir textos sem que precisasse 

impor notas e sem limitá-los ao ambiente da sala de aula, num processo onde ela 

atuasse como agente mediadora. A partir desse cerne foi que surgiu sua 

investigação de mestrado e é também nesta linhagem que a nossa se insere.  

São indagações que nos impulsiona neste estudo investigativo: como 

despertar o interesse e gosto nos alunos pela produção de textos quando estes 

repudiam tal prática escolar, mas muitos costumam estar conectados à internet 

durante horas do seu dia? Por que, como docente de LP, não buscar promover o 

avanço do letramento digital dos alunos a partir de uma proposta prática de 

produção textual aliada ao uso da tecnologia desde o contexto de sala de aula? E o 

ensino-aprendizagem de gêneros como fica, considerando as especificidades da 

linguagem nos novos moldes digitais? 

 Com intuito de adentrarmos quanto ao despontar de outros gêneros 

textuais/discursivos no contexto da tecnologia digital: os emergentes, também 
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denominados “gêneros digitais” ou ainda “virtuais”, debrucemo-nos, a partir de 

agora, sobre o estudo dos gêneros – nosso próximo “click” neste entremeio.  

 

 

 

2.2.2 Gêneros e sua transmutação (reelaboração) virtual 

 
 

Essa não é uma discussão nova. Muito se tem discutido sobre, havendo 

confusão, por parte de muitos, inclusive, com a correlata companheira de tessitura 

textual: a tipologia, comumente identificada por “tipos de texto”30. A efervescência 

dessas discussões quanto às teorias do gênero, sobretudo na Linguística Aplicada, 

pode estar centrada na menção feita pelos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCNs31 à sua importância nas atividades de leitura e produção textual ou ainda (o 

que é mais provável), ao enfoque dado, recentemente, à nova modelagem do texto 

através do domínio da mídia virtual como suporte. O consensual, entretanto, é a 

pluralidade de textos, orais e escritos, que materializam nossas relações sociais 

cotidianas por meio do uso da linguagem.   

Devido a esta pluralidade, classificar os gêneros configura-se um desafio para 

aqueles que se recusam a enquadrar eventos comunicativos essencialmente 

dinâmicos, heterogêneas, múltiplos e fluidos, em esquemas ou modelos pré-

definidos, diz Ramires (2005, p. 02). É até desejável o estabelecimento de certa 

organização ao descrever os gêneros, mas embora sua noção contribua para 

explicar o uso efetivo da linguagem, isso não quer dizer que ela se encontre 

                                                           
30 Por não ser este o foco da nossa pesquisa, não vamos adentrar na discussão, mas apenas apontar 
sua significação básica com base em Marcuschi (2008a, p. 154): “Tipo textual designa uma espécie 
de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, 
sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo)”. Para a noção de tipo textual, predomina a 
identificação de sequências linguísticas como norteadoras, inclui a narração, a argumentação, a 
descrição, a exposição e a injunção; ressaltando que o conjunto de categorias para designar os 
referidos tipos é limitado e sem tendência a aumentar. 
31 Nessa perspectiva, é necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade de textos e 
gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas também pelo fato de que textos 
pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes formas. A compreensão oral e 
escrita, bem como a produção oral e escrita de textos pertencentes a diversos gêneros, supõem o 
desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É 
preciso abandonar a crença na existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os 
gêneros em circulação social (BRASIL, 1998, p. 23-24).  
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suficientemente clara e que existam critérios precisos para explicar seus 

componentes. 

Pela natureza maleável e dinamicidade constitutiva dos gêneros esta não é 

uma tarefa fácil. Definir em número exato a quantidade existente, então, é 

impossível.  “Eles surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas culturas em 

que se desenvolvem” (MARCUSCHI, 2002, p. 20), exigindo em sua análise um olhar 

não somente sobre os aspectos formais – estruturas linguísticas, mas em seus 

aspectos sócio-histórico-comunicativos e funcionais. Os gêneros devem ser vistos 

na relação com as práticas sociais, os aspectos cognitivos, os interesses, as 

relações de poder, as tecnologias, as atividades discursivas e no interior da cultura.  

Portanto, os gêneros não surgem do nada. A materialização dos discursos 

ocorre dentro de esferas pragmático-discursivas que, de certo modo, organizam-se 

para dar corpo a estes discursos (ARAÚJO, 2005). Conforme Silveira e Motta (2012, 

p. 92), o indivíduo, ao escolher um gênero, faz uso não só do sistema linguístico, 

mas também de um instrumento axiológico, ou seja, uma dada situação 

comunicativa é sempre dialógica e pressupõe uma posição apreciativa sobre a 

posição do outro: primeiro em relação ao contexto imediato; segundo, em relação ao 

contexto sociohistórico.  

Assim, são vários fatores potenciais a ser considerados, de maneira que, 

dependendo do foco dado, podem surgir abordagens diversas (e divergentes), na 

definição de modelos teóricos de um ou outro estudo, com suas categorias 

terminológicas e caracterização. Para uma melhor noção sobre esse entorno, 

traçamos um breve panorama acerca do gênero, destacando aqui as contribuições 

relevantes32 da Escola de Genebra – com o interacionismo sociodiscursivo (ISD) – e 

de Mikhail Bakhtin – com a perspectiva sócio interacionista – para os estudos sobre 

gêneros; com ênfase nos postulados bakhtinianos como um de nossos 

sustentáculos de fundamentação teórica. Vejamos: 

Consagrado pelos pesquisadores como grande pioneiro nos estudos dos 

gêneros, em Estética da Criação Verbal, Bakhtin parte do uso multiforme da 

linguagem na atividade humana baseada na concretização de enunciados únicos, 

                                                           
32 Existem ainda outras perspectivas de abordagem do gênero: a perspectiva sócio-retórica, de 
Swales (1990), com os conceitos de propósito comunicativo e de comunidade discursiva; a da nova 
retórica,  representada por Miller(1994) e Bazerman (1994), com a definição de “ação social; e a da 
Escola de Sidney, que tem entre seus expoentes Hasan (1989) e Martin (1992), com a teoria 
sistêmicofuncional acompanhada do conceito de “registro. (cf. RAMIRES, 2005, p. 4) e (cf. ARAÚJO-
JÚNIOR, 2008, p. 22-24).  
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sejam orais ou escritos. Segundo ele, o emprego da língua é variável e está 

entrelaçado ao todo pelo conteúdo (temático), estilo (formal/informal) e composição 

(recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua) dos enunciados, conforme 

campo da comunicação; de modo a se constituir como tipos relativamente estáveis, 

denominados gêneros do discurso.  

Dias (2012, p. 97) explica essa estabilidade “relativa” dos gêneros dizendo: 

 

Os gêneros – transmitidos social e historicamente – são “estáveis” porque 
não são criados a cada vez que um conjunto se vê envolvido em uma 
situação de interlocução e interação. Por outro lado, os gêneros são 
definidos como “relativamente estáveis” porque os sujeitos da interação, por 
meio de seus enunciados, os concretizam de forma ímpar, contribuindo para 
sua contínua renovação e modificação. Nessa perspectiva, enunciado e 
gênero estão intimamente relacionados [...], pois se, de um lado, o gênero é 
relativamente estável e histórico, de outro, o enunciado é não repetível, 
individual e idiossincrático.  

 

Deste modo, “os gêneros não são categorias taxionômicas para identificar as 

realidades estanques”, (MARCUSCHI, 2004, p. 16). Tratar de sua classificação e 

identificação exige-nos a consideração do ambiente sócio-histórico-cultural em que 

ele ocorre. Na perspectiva bakhtiniana, não se pode pensar numa singularidade de 

gêneros devido ao seu repertório infinito de possibilidades enunciativas, deve-se sim 

conjecturar a sua heterogeneidade.  

No plano do estudo desses fenômenos heterogêneos, durante a antiguidade, 

se explorava, primeiramente os gêneros retóricos e depois os do cotidiano, surgindo, 

pois, a necessidade de classificá-los em primários (simples) e secundários 

(complexos). Estes surgem nas condições de convívio social relativamente 

desenvolvida e organizada (artístico, científico, sociopolítico etc.) e aqueles, se 

formam em condições de comunicação discursiva imediata. Os primários incluem, 

por exemplo, o diálogo cotidiano; os secundários englobam os romances, as 

pesquisas científicas, entre outros gêneros oriundos de situações sociais mais 

complexas. Nesta perspectiva, os primeiros podem integrar os segundos.  

Conforme os preceitos de Bakhtin (2003) a diferença ideológica entre os 

gêneros primários e secundários é grande e por isso deve-se estudar a natureza 

constitutiva e particularidades de cada modalidade norteando-se pela noção de 

enunciados como “unidade real da comunicação discursiva”; isto permitirá 

compreender melhor as unidades da língua, a história da linguagem e da sociedade 

na atividade humana, situando-a no campo da (meta)linguística e da filologia. 
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Entender a linguagem como tal é admitir que “a língua passa a integrar a vida 

através de enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através de 

enunciados concretos que a vida entra na língua. O enunciado é um núcleo 

problemático de importância excepcional”, afirma Bakhtin (2003, p. 265). Ele 

representa a unidade real e concreta da comunicação discursiva. Defini-lo como tal 

pressupõe adotar a visão dialógica e ideológica da língua, cuja substância 

verdadeira é constituída “pelo fenômeno social da interação verbal, realizada pela 

enunciação ou pelas enunciações” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1981, p. 123). 

Ademais, todo enunciado é individual e por isso pode refletir a individualidade do 

falante (ou de quem escreve) através do seu estilo.  

E o referido autor, complementa: 

 

Onde há estilo há gênero. A passagem do estilo de um gênero para outro 
não só modifica o som do estilo nas condições do gênero que não lhe é 
próprio como destrói ou renova tal gênero. Desse modo, tanto os estilos 
individuais quanto os da língua satisfazem aos gêneros do discurso. 
Enunciado e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 
transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. Seu 
estudo refletem de modo mais imediato, preciso e flexível todas as 
mudanças que transcorrem na vida social. (BAKHTIN, 2003, p. 268-269) 

 

Essa peculiaridade de estilo particular dos falantes gera uma enorme 

diversidade de textos, moldáveis às diferentes situações de uso da língua e à 

“vontade discursiva individual”. (BAKHTIN, 2003, p. 283). É na práxis social que os 

gêneros funcionam como mediadores concretos de comunicação humana, sendo 

que cada esfera discursiva regula as formas de dizer dos interactantes, a partir de 

suas necessidades históricas e ideológicas (SILVA, 2011, p. p14). Daí a riqueza e 

diversidade dos gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à medida que se 

desenvolve e se complexifica um determinado campo. (BAKHTIN, 2003, p. 262) 

Em Bakhtin, portanto, o conceito de gênero é concebido dentro de uma 

abordagem enunciativo-discursiva com ênfase no processo de interação verbal e na 

noção de enunciado.  Passemos, agora, a explanação de outras contribuições 

teóricas sobre gênero em correlação com esta. 

Muitos são os pesquisadores que se debruçam sobre o estudo dos gêneros, 

culminando em duas vertentes teóricas: gêneros do discurso (firmados nas 

premissas de Bakhtin e seu Círculo) e gêneros de texto (baseados nos preceitos de 

Bronckart e Adam). Para estas, também são usadas, respectivamente, as 
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terminologias “gêneros discursivos” e “gêneros textuais”. Quanto à classificação, há 

os que divergem - como Mainguenau (2008) e Fairclough (2001) – e as coloca como 

equivalentes, considerando que um evento discursivo é simultaneamente um texto 

na prática social e, portanto, um texto de um gênero do discurso.  

Nesta perspectiva dicotômica, qual seria o objeto de estudo de cada teoria? 

Segundo Rojo (2005, p. 185), a teoria dos gêneros discursivos está centrada 

na situação de produção onde as marcas linguísticas dos enunciados produzem 

significações considerando seus aspectos sócio históricos no discurso; já a teoria 

dos gêneros de texto descreve a tessitura material do texto (forma, propósito 

comunicativo, sequência tipológica) com base nas noções herdadas da Linguística 

Textual. Supostamente são ângulos distintos que se complementam de alguma 

maneira na aplicabilidade das unidades concretas de realização da língua.  

E qual é a distinção, então, entre “texto” e “discurso”?  

Para Marcuschi (2002, p. 24) “pode-se dizer que texto é uma entidade 

concreta realizada materialmente e corporificada em algum gênero textual. Discurso 

é aquilo que um texto produz ao se manifestar em alguma instância discursiva. 

Assim, o discurso se realiza nos textos.” Temos, na verdade, pontos intercessores 

que resultam em “duas faces da mesma moeda” de um gênero como entidade 

dinâmica concretizada na linguagem, através de formas culturais e cognitivas de 

ação social e não em modelos estanques.  

Conforme Marcuschi (2008a, p. 81-82) acrescenta, a tendência atual é ver um 

continuo entre ambos com uma espécie de condicionamento mútuo permeado pelo 

gênero, frisar mais as relações entre eles e considerá-los como aspectos 

complementares da atividade enunciativa, reiterando a articulação entre o plano 

discursivo e textual, onde o discurso se concretiza no plano do dizer (a enunciação) 

e o texto no plano da esquematização (a configuração). Essa ideia da visão de 

complementariedade entre texto e discurso, então, não enfatiza apenas um dos 

lados do funcionamento da língua no seu aspecto genérico. Temos acesso direto a 

objetos empíricos (textos) no “plano dos observáveis” de modo a produzir linguagem 

na realização comunicativa inserida numa prática social.   

Seguindo este norte, Marcuschi (2008a, p. 149) complementa:  

 

[...] a análise dos gêneros engloba uma análise do texto e do discurso e 
uma descrição da língua e visão da sociedade, e ainda tenta responder a 
questões de natureza sociocultural no uso da língua de maneira geral. O 
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trato dos gêneros diz respeito ao trato da língua em seu cotidiano nas mais 
diversas formas. E se adotarmos a posição de Carolyn Miller (1984), 
podemos dizer que os gêneros são uma forma de ação social. Eles são um 
artefato cultural importante como parte integrante de nossa sociedade.  

 

Assim, a concepção de um gênero ocorre pela necessidade das situações de 

interação social, os gêneros vão se moldando e se estabilizando nas atividades de 

comunicação humana à sua maneira, sem ser possível controlá-los e/ou determiná-

los – como já dito; surgem naturalmente na manifestação das realizações de 

exercício do poder da linguagem - histórica e concreta em sua essência. 

Complementando essa linha de raciocínio, Todorov (1978, p. 48) explicita em sua 

resposta à pergunta: “de onde vêm os gêneros? Pois bem, simplesmente de outros 

gêneros. Um novo gênero é sempre a transformação de um ou de vários gêneros 

antigos: por inversão, por deslocamento, por combinação”. 

Quanto à maleabilidade característica dos gêneros, Marcuschi (2008b, p 17) 

salienta: 

Os gêneros adaptam-se, renovam-se e multiplicam-se e devem ser 
estudados na relação com as práticas sociais, os aspectos cognitivos, os 
interesses, as relações de poder, as tecnologias, as atividades discursivas e 
no interior da cultura. Mudam, fundem-se para manter sua identidade 
funcional com inovação organizacional. Nem são estáticos, nem puros, são 
formações interativas, multimodalizadas e flexíveis de organização social 
que contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do 
dia-a-dia.  

 

Assim sendo, os gêneros são modelos correspondentes a formas sociais 

reconhecíveis nas situações de comunicação em que ocorrem. Sua estabilidade é 

relativa ao momento histórico-social em que surge e circula. Encontram-se entre o 

discurso e o texto, operando como ponte entre eles, onde o primeiro aparece como 

atividade mais universal e o outro enquanto peça empírica particularizada e 

configurada numa determinada composição observável. Na visão de Marcuschi 

(2008a, p. 84) os gêneros são, portanto, prática textual-discursiva e social, 

simultaneamente. 

Neste viés, a teoria dos gêneros do discurso continua atual e relevante, 

porque permite aberturas para novas formas de linguagens, suportes, esferas e 

hibridismos de toda ordem. Uma das grandes contribuições da teoria dos gêneros 

concentra-se na abordagem de que falamos / escrevemos / comunicamo-nos por 

meio dos diversos gêneros do discurso que circulam nas inúmeras esferas de 

comunicação social. De acordo com Neto [et al.] (2013, p. 139-140), se, por um lado, 
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essa abertura se mostra ampla – impossibilitando uma classificação estanque dos 

gêneros; por outro lado, põe-nos em contato com inúmeras possibilidades de 

enunciados / enunciações / textos / discursos / designs.  

Destarte, com a nova cultura eletrônica cristalizada na sociedade, por 

exemplo, outros gêneros apareceram como transmutações de gêneros já existentes, 

sendo arriscado tentar classificá-los, por seu caráter de flexibilidade – sobretudo 

àqueles provenientes do uso das tecnologias nas relações de saber. Trata-se, pois, 

de um sistema aberto e, por isso, propício a mudanças na sua produção em 

conformidade com o comportamento discursivo que poderá vir a surgir.  

É o que Marcuschi (2004, p. 15) explicita ao analisar os gêneros33 

desenvolvidos no contexto da tecnologia computacional a partir dos anos 70 do 

século XX, hoje denominada mídia eletrônica. Para ele, temos um novo tipo de 

comunicação, a mediada pelo computador (CMC), que desenvolve um discurso 

eletrônico com suas peculiaridades. São os chamados “gêneros digitais” ou 

“emergentes” – como é o caso do tweet ao qual nos deteremos no relato da 

experiência vivenciada, portanto: 

 

Gêneros digitais podem ser entendidos como gêneros textuais emergentes 
no contexto da tecnologia digital. Suas características se assemelham às 
dos gêneros tradicionalmente conhecidos nas varias formas de 
comunicação e na prática da linguagem escrita da sociedade (SILVEIRA; 
MOTTA, 2012, p. 93).  

 

Trata-se, contudo, de uma semelhança relativa, pois as várias possibilidades 

de combinação entre fatores como situação comunicacional, o tipo de relação social 

e o suporte textual podem gerar uma quantidade incalculável de variantes de um 

mesmo gênero discursivo, mas com características tão distintas do “gênero original” 

que passarão a constituir outros gêneros discursivos. Assim, à medida que se 

desenvolvem novos programas de interação on-line, também surgem novos 

gêneros, ou, pelo menos, os já existentes sofrem uma mudança considerável para 

necessitar de uma nova classificação. 

Cabe ressaltar que os gêneros do meio digital não podem ser confundidos 

com hipertextos, ambientes digitais ou virtuais. Como aponta Marcuschi (2004) o 

                                                           
33 Ele estabelece doze novos gêneros digitais em sua análise, a saber: e-mail, chat em aberto, chat 
reservado, chat ICQ (agendado), chat em salas privadas, entrevista com convidado, e-mail 
educacional (aula por e-mail), aula chat (aulas virtuais), vídeo-conferência interativa, lista de 
discussão, endereço eletrônico e blog.  
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hipertexto é um modo de produção textual dos ambientes digitais ou virtuais e que 

se estende a diversos gêneros, atribuindo a eles algumas propriedades específicas.  

Frente a esta dinâmica, os gêneros emergentes nos exigem um conjunto de 

conhecimentos chamado de letramento digital – como já foi exposto – para que 

realizemos, de maneira proficiente, as práticas de leitura e produção textual, onde a 

escrita é a sua base constitutiva fundamental, que “tende a uma certa informalidade, 

menor monitoramento e cobrança, pela fluidez e pela rapidez do tempo” 

(MARCUSCHI, 2004, p. 29) demandado pelo suporte em que se assenta na esfera 

digital. 

Eis outro aspecto funcional sobre o qual incidem muitas controvérsias quando 

da caraterização do gênero: o suporte. Entretanto, os estudos que discutem essa 

questão mantêm em comum a ideia de que ele exerce um papel bastante 

significativo para a realização de gêneros. Marcuschi (2008a, p. 174) observa que o 

suporte não é neutro e nem os textos são indiferentes a ele, mas que há muita coisa 

a ser esclarecida sobre “a natureza e o alcance dessa interferência desse papel”. 

Isto é: embora haja o reconhecimento de que o suporte é condição necessária para 

a circulação do gênero discursivo no meio social considerando sua “influência na 

natureza do gênero transportado”, o autor admite a complexidade de definir as 

relações de limite entre suporte e gêneros, sobretudo quanto aos gêneros orais.  

Para Marcuschi (2008a, p.174), o suporte de um gênero corresponde a um 

lócus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de 

fixação do gênero materializado em texto. Essa materialidade, contudo, não está 

condicionada diretamente a um determinado gênero. A relação entre um suporte 

específico e o gênero textual dar-se por adequação e/ou intenção – não por 

imposição, uma vez que, sua especificidade o faz um portador de textos legítimo. 

Além disso, não devemos confundir “o suporte com o contexto, com a 

situação, nem com o canal em si, nem com a natureza do serviço prestado”, assim 

ressalta Marcuschi (idem, p 176). O formato do suporte é convencionalizado, de 

modo que sua forma pode constituir junto com o gênero uma estratégia multimodal 

de efeito em relação a sua recepção. Segundo reconhece o pesquisador, em 

princípio, qualquer superfície física, num dado momento poderá servir como suporte. 

Temos, pois, aqueles convencionais34, que foram elaborados para portarem textos: o 

                                                           
34 Marcuschi (2008a, p.176), expõe, ainda, cinco casos que não devem ser situado entre os suportes 
textuais, sejam os incidentais ou os convencionais, mas como exemplos de serviços em função da 
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jornal, o livro, o panfleto, dentre outros, e aqueles incidentais, que operam 

eventualmente como tal: os troncos de árvores, o corpo, a calçada, os muros, etc. 

Para encerrar nossa explanação sobre suporte é importante ressaltar a 

necessidade de sempre relacionar o suporte com outros aspectos, como defende 

Marcuschi (2008a, p. 176), tipo: domínio discursivo, formação discursiva, gênero e 

tipo textual, não por elos de ordem hierárquica entre eles, mas por um viés que 

todos os textos se realizam em algum gênero e que estes comportam uma ou mais 

sequências tipológicas e são produzidos em algum domínio discursivo dentro da 

formação do discurso que se reflete na sociedade.  

Antes de adentrarmos na discussão acerca da transmutação dos gêneros, 

advinda dos pressupostos de Bakhtin, faz-se necessário posicionar-nos quanto à 

noção de gênero assumida nesta investigação.  Para atingirmos os objetivos de 

pesquisa propostos, então, optamos por uma abordagem enredada com a teoria dos 

gêneros discursivos, uma vez que nossa análise observa fenômenos linguísticos, 

considerando desde a sua textualidade até os aspectos discursivos dos tweets-

notícia – nosso objeto de análise – produzidos pelos alunos.  

Ao falarmos em transmutação (reelaboração) genérica – outra categoria de 

análise nesta investigação – não estamos discorrendo sobre um conceito novo das 

investigações linguísticas, e sim quanto a uma noção que perpassa alguns anos 

com raízes fixadas em Bakhtin (2003) ao observar que o romance (gênero 

secundário) absorvia outros gêneros, como os diálogos cotidianos e as cartas 

(gêneros primários), que ao serem incorporados ao romance, passavam a se 

relacionar com a dimensão romanesca – realidade artificial da literatura – perdendo 

o vínculo com a realidade anterior.   

Dialoga com este postulado de Bakhtin, Marcuschi (2002, p. 13/19), dizendo:  

 

os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação 
criativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, 
dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades 
socioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas [...]. Os 
ambientes virtuais são extremamente versáteis e hoje competem, em 
importância, entre as atividades comunicativas ao lado do papel e do som 

                                                                                                                                                                                     
atividade comunicativa, dentre eles destacamos: o (programa de) e-mail – se tomarmos o programa 
Outlook, como exemplo, temos um suporte do tipo "correio eletrônico", mas se considerarmos os e-
mails, temos um gênero; internet - trata-a, pessoalmente, como um suporte por albergar e conduzir 
gêneros dos mais diversos formatos; homepage e site - para alguns autores, homepage e site são 
gênero, mas para outros são suporte. Em sua visão, a homepage é um gênero bem estabelecido e o 
site é um suporte.  
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[...] a internet é uma espécie de protótipo de novas formas de 
comportamento comunicativo.  

 

Considerando a premissa bakhtiniana sobre a transmutação dos gêneros e 

sua relação com esse avanço tecnológico, principalmente da internet – mencionado 

em Marcuschi (2002), Araújo (2003, 2006) defende a ideia de que o chat tem origem 

no que Bakhtin chama de diálogo cotidiano, pois marcas do diálogo face a face 

permanecem ainda que as condições de produção e os suportes físicos sejam 

distintos; configurando-o, assim, num gênero emergente.  

Persegue também este postulado da transmutação Zavam (2009), ao analisar 

os editoriais cearenses, em sua tese de doutorado, pontuando que o referido 

fenômeno não ocorria apenas entre os gêneros de esferas discursivas diferentes, 

mas igualmente entre aqueles da mesma esfera, supondo ser possível ampliar o 

conceito do autor russo.  

Destacamos ainda a posterior pesquisa de Costa (2010), o qual prefere usar o 

termo reelaboração ao invés de transmutação dada à sua ampliação significativa em 

denotar a ação produtora do sujeito quando do uso da linguagem. Em linhas gerais, 

os pesquisadores citados acreditam que a transmutação genérica pode ser 

responsável pela criação de muitos dos ‘novos’ gêneros da sociedade 

contemporânea. 

Nossa ótica de discussão acerca da transmutação (reelaboração) virtual dos 

gêneros está firmada, pois, numa releitura dos explícitos destes estudiosos – com 

ponte ainda em Silva (2011) e Costa (2012), apreciando seu avanço numa 

perspectiva diacrônica e dialógica com as necessidades sociais atuais da 

língua(gem), coadunadas com as especificidades dos gêneros digitais que se 

materializam via TICs.  

Adiante temos os esclarecimentos quanto à transmutação (reelaboração) 

genérica seguida pela exposição da contribuição de alguns pesquisadores: 

 Para principiar é imperativo dizer que a conceituação do termo transmutação 

tem sido foco de raciocínio para diversos estudos contemporâneos sobre gêneros 

discursivos. Considerando seu sentido convencional de “transformar-se em”, 

“converter-se em”, “mudar”, não apenas como deslocamento, mas em virar-se em 

algo novo, os pesquisadores linguísticos debruçam-se sobre a operacionalidade 

desse aspecto, transformando-o em categoria de análise. É o que veremos a seguir:  
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Bakhtin (2003) constitui-se o precursor da ideia de transmutação de gêneros 

ao refletir sobre a transformação pela qual passam os gêneros do discurso, 

indicando que os gêneros secundários são frutos dos chamados gêneros primários, 

sob influência da complexidade das esferas comunicativas. Segundo aponta Costa 

(2010, p. 62) o termo transmutação apareceu, primeiramente, na edição francesa de 

Estética da Criação Verbal, porém na tradução realizada diretamente do original 

russo foi exposto o termo reelaboração35 para explicar a visão bakhtiniana.  

Para Araújo (2006, p. 102), a expressão transmutação possui dois elementos 

mórficos em sua formação: “trans- e mutação”, o primeiro remete à noção de 

“movimento para além de” e o segundo a ideia de mudanças. O autor afirma, a partir 

daí, que o fenômeno do qual fala Bakhtin não pode se referir à simples aglutinação 

de gêneros, mas a um processo organizado e sistemático de sua junção, onde 

novas condições de interação demandam novos gêneros do discurso na 

comunicação humana, cujo caráter é essencialmente social.  

Em sua tese de doutorado, Araújo (2006) buscou compreender chats a partir 

do agrupamento genérico denominado “constelação de gêneros”, focando em sua 

análise a formação e a função social do gênero em questão, dentro da esfera 

comunicativa, por meio das seguintes categorias operantes: hipertextualidade, 

transmutação e proposito comunicativo do aglomerado constelar oriundo do meio 

digital.  

O autor discorre sobre a transmutação enquanto fenômeno formativo dos 

gêneros destacando três elementos essenciais para sua fundamentação:  

i) A formação dos gêneros: “o gênero ‘transmutado’ (o que migra) passa a ser 

componente do ‘transmutante’” (o que acolhe);  

ii) A mudança de esfera: “os gêneros transmutados adquirem uma característica 

particular, distanciam-se de suas realidades anteriores, pois passam a pertencer a 

uma esfera da comunicação”; 

iii) A mudança de gênero: “o fato de haver uma mudança de esfera, [...] provoca uma 

mudança de gênero” (ARAÚJO, 2006, p.103). 

Outro aspecto importante discutido por Araújo (2006) é quanto à necessidade 

de diferenciar transmutação de hibridização, de forma coerente com a vertente 

                                                           
35 Os gêneros discursivos secundários [...] surgem nas condições de um convívio cultural mais 
complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado [...] No processo de sua formação eles 
incorporam e reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas condições da 
comunicação discursiva imediata (BAKHTIN, 2003, p.263). [grifo nosso] 
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bakhtiniana a qual segue. De acordo com o autor, os processos são 

interdependentes, sendo hibridização a incorporação de um gênero pelo o outro da 

mesma esfera, enquanto a transmutação configurar-se-ia posterior a esse processo, 

resultando sempre de uma mudança na esfera de comunicação a qual o gênero 

estaria vinculado. Assim, toda transmutação resulta de uma hibridização atrelada à 

mudança de esfera, mas a hibridização, por sua vez, não existe exclusivamente em 

função da mudança de gêneros. Ela pode ocorrer também quando não atrelada a 

esse processo. 

Em outros termos, a mudança de esfera é necessária para a configuração da 

transmutação, contudo esse fato não acontece rigidamente em todos os processos, 

porque podemos encontrar situações comunicativas em que o gênero muda de 

esfera, mas permanece o mesmo. É o caso do gênero anúncio, que, mesmo quando 

reelaborado na esfera digital, não perde a especificidade publicitária característica, 

mantendo-se no mesmo gênero. Posteriormente, o autor retifica o seu 

posicionamento acerca da esfera digital: “estamos diante de um espaço plural no 

qual não apenas muitos gêneros são atualizados, mas diversas esferas de 

comunicação também” (ARAUJO, 2010, p. 117-118). 

Zavam (2009) corrobora com as reflexões expostas por Araújo (2006), porém 

discorda dele no que concerne ao fato da mudança de esfera ser um elemento 

imprescindível ao processo de transmutação. Para ela, a transmutação ocorre 

mesmo quando os gêneros envolvidos permanecem em suas esferas de origem. 

 

 A transmutação responderia a transformação por que passa um gênero 
(primário ou secundário), tanto na absorção de um gênero por outro (quer 
da mesma esfera ou de diferentes esferas), quanto na adaptação a novas 
contingências (históricas, sociais, entre outras). Dito de outra forma, a 
transmutação seria o fenômeno que regeria a possibilidade de transformar e 
ser transformados a que os gêneros do discurso estariam inexoravelmente 
submetidos. (ZAVAM, 2009, p. 55) [grifo nosso] 

 

Conforme podemos inferir nas palavras da referida autora, a mudança de 

esfera não é condição sine qua non para a transmutação de gêneros, de maneira 

que tanto gêneros transmutados quanto transmutantes podem fazer parte de esferas 

distintas ou não. Sua linha de pensamento sugere a expansão das possibilidades 

combinatórias dos processos de transmutação, levando-a a propor uma 

classificação tipológica para a transmutação, esquematizada da seguinte forma: 
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Figura 3 - Categorias de transmutação de gêneros 

 
 

Zavam (2009, p. 64) 

 

Para Zavam (2009) todo gênero tem sua origem fincada na transmutação 

criadora ou atualiza-se a partir da transmutação inovadora, em suas duas facetas – 

inovadora externa (intergenérica) e interna (intragenérica). A primeira remete ao 

surgimento de um gênero proveniente de outro(s) – ex. e-mail; já a segunda, 

concerne ao fato de que todos os gêneros passam por mudanças condicionadas por 

fatores como esfera da comunicação, suporte, propósito comunicativo, época, dentre 

outros, sem que isso signifique ser transformados em novos gêneros – ex. anúncio 

publicitário. 

Quanto aos subtipos da transmutação inovadora, a “transmutação externa” 

(transmutação intergenérica) ocorre quando existe a incorporação de um gênero 

noutro sem o surgimento de um novo – ex. cartão postal turístico com absorção da 

propaganda. Na “transmutação interna” (transmutação intragenérica), por sua vez, 

acontece quando não se tem o envolvimento de outro gênero a modificar o gênero 

textual; a mudança corresponde às adequações dos elementos do próprio gênero 

para atender às novas exigências comunicativas provocadas pela evolução social, 

cultural, contextual etc. (ZAVAM, 2009, p. 89).  

Neste sentido, a autora avança em suas contribuições subscrevendo que a 

transmutação não é um processo uniforme e se dá de maneiras distintas, em que 

apenas a transmutação criadora resulta “sempre o surgimento de um novo gênero” 

(idem, p.63), ela é precedente à transmutação inovadora. Ao final, ela ainda atesta a 
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existência de gêneros mais propícios aos processos de atualização, sendo mais 

maleáveis e acolhedores ao facilitar a transmutação pela sua dinamicidade 

característica, conforme as esferas da comunicação verbal que ocupam; em 

detrimento, é possível identificar também aqueles menos propensos à inovação, 

com tendência padronizadora. 

Costa (2010, p. 66), então, acrescenta: “os gêneros se transformam não 

apenas em direção à ruptura, ou seja, em direção a outros gêneros marcados pelo 

ineditismo, mas também em direção a gêneros cujas feições já nos são conhecidas”; 

e assevera que a definição proposta por Zavam (2009) é digna de adesão por 

sugerir a existência de uma continua tensão entre novidade e permanência, além de 

deixar entrever o peso das interações humanas. Não obstante, Costa (2010), ao 

revisitar Bakhtin e suas ideias a respeito dos gêneros do discurso, consolida o 

reposicionamento terminológico que readequará transmutação em reelaboração. 

 Perseguindo essa trilha de revisão da nomenclatura a empregar, o autor 

constata que o termo reelaboração alude ao protagonismo dos sujeitos 

enunciadores, não permitindo atribuir ao processo intervenções de causa natural ou 

evolutiva (ARAÚJO, 2006), evitando assim a ambivalência que a palavra 

transmutação comporta em si. Isso porque: 

 

A palavra reelaboração, em sua etimologia, ressalta a ideia de produção por 
meio de trabalho, oriundo do latim elabore. Reelaborar, desta forma, deixa 
mais claro os esforços realizados por pessoas para renovar ativamente 
alguma coisa. No caso em questão, os gêneros discursivos estão sujeitos 
as constantes readequações e ao aparecimento de novas necessidades de 
comunicação em razão de novas práticas sociais, imperativos econômicos 
ou avanços tecnológicos. (COSTA, 2010, p. 64) 
  

Tal postura de Costa (2010) o aproxima dos preceitos de Bakhtin no que se 

refere à capacidade criativa do sujeito quanto à produção de gêneros do discurso. 

Contudo, cabe ressaltar o seu posicionamento crítico sobre a divisão dos gêneros 

em primários e secundários, por acreditar não haver gêneros compostos por 

enunciados mais ou menos complexos, estando todos sujeitos a “ambiguidades, 

desacertos e mal entendidos” (COSTA, 2010, p. 58). Ademais, ele atribui ao 

pensamento bakhtiniano valorosas contribuições teóricas que nos encaminharam à 

teoria multimodal – eixo discursivo que atravessa todo o seu estudo acerca da 

reelaboração de gêneros audiovisuais. 
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Com a análise empreendida por Costa (2010) em sua investigação, cujo 

corpus foi constituído por vídeos do youtube, temos como contribuição à proposição 

de que os processos de reelaboração criadora “originam gêneros distintos do 

original, que podem ser classificados num continuum entre gêneros emergentes e 

gêneros estandardizados” (COSTA, 2010, p.73). Assim, quando submetidos ao 

processo de reelaboração criadora, os gêneros podem eclodir com modelos 

indeterminados, ainda não mapeados nem classificados, ou podem também surgir 

com formas prototípicas, já conhecidas. A seguir, temos a tipologia operacional de 

Zavam (2009), acrescida das contribuições do referido autor em pauta: 

 

Figura 4 – Modelo de reelaboração de gêneros 

 

Costa (2010, p. 63) 

 

Por um lado, temos à existência de gêneros emergentes, tidos aqui como 

tipos de enunciados oriundos, principalmente, na conjuntura das tecnologias 

digitais36 (mas não apenas) propensos a renovar gêneros preexistentes ou incluir 

novos gêneros nas plataformas / ambientes de comunicação em que se inserem. Os 

gêneros emergentes perpassam a ideia de novidade que veicula em seu processo 

                                                           
36 Lima-Neto (2009, p. 61) tomando por base os pressupostos de Crownston e Williams (1997) 
considera os gêneros emergentes da web em três categorias: reproduzidos – gêneros já existentes 
reproduzidos em uma nova situação, como o artigo científico que pode ser movido para a internet 
sem alterações na sua versão impressa; adaptados – gêneros que foram moldados para se adaptar a 
um novo meio, como o mesmo artigo científico, mas com adaptações em links com outras 
informações; emergentes – gêneros pensados e desenvolvidos especificamente para o novo meio, 
como a homepage.   
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de aceitação a aquisição ou abandono a traços de sua constituição convencionada, 

socialmente. Eles constituem, na verdade, um primeiro polo ao qual se opõem os 

gêneros estandardizados, estes correspondem a tipos de enunciados cuja presença, 

utilização e aprovação em determinados grupos sociais já é de consenso, de forma 

relativamente estável. 

 Deduz-se, pois, que todo novo gênero se encaminha para a estabilização, 

ainda que nunca permaneça igual por algum tempo. Num determinado momento, um 

gênero emergente passará para o estágio de estandardizado. Daí ser tão difícil 

estabelecer limites de fronteiras entre os gêneros estandardizados e os gêneros 

emergentes. Quando do processo de criação de um gênero, parece não existir 

elementos suficientes que determine onde começa e termina cada classificação de 

gêneros. Por essa razão, na representação gráfica temos uma nuance que separa 

essas duas categorias de gêneros de acordo com sua inclinação estandardizada ou 

emergente. Temos, assim, o velho e o novo em coexistência. 

Nesse respectivo modelo de reelaboração organizado por Costa (2010, p.74) 

vemos quatro categorias de processo dentro do continuum: reelaboração criadora 

emergente, reelaboração criadora estandardizada, reelaboração inovadora interna e 

reelaboração inovadora externa, considerando a proposta inicial de Zavam (2009). 

Seu estudo, portanto, além de configurar esforços na busca pela operacionalidade 

do dizer, reforça a legitimidade do pensamento de Mikhail Bakhtin em relação à 

compreensão dos processos que permeiam a transformação dos gêneros do 

discurso em virtude de fatores linguísticos, culturais e socioeconômicos, exigindo-

nos a aquisição de letramentos essenciais aos domínios dessas operações por parte 

da comunidade. 

Nesta linha de investigação, consideramos a dissertação acadêmica de Silva 

(2011), intitulada O gênero textual cartão-postal publicitário: um estudo da 

transmutação genérica, que analisa o cartão postal publicitário como exemplo das 

transformações dos padrões genéricos textuais que ocorrem no decorrer do tempo. 

Constatou-se que o fenômeno da transmutação genérica (BAKHTIN, 2003; ZAVAM, 

2009) originou uma forma nova em que os elementos do cartão postal turístico foram 

incorporados pelo cartão publicitário, com suas funções retóricas e propósitos 

comunicativos próprios. Através de uma análise diacrônica subsidiada pela Teoria 

dos Gêneros aliada à Tradição Discursiva dois fatos foram constatados: primeiro, 

nem todos os processos de mudanças e renovações ocorridos na trajetória de um 
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gênero textual se configuram numa transmutação genérica (ZAVAM, 2009); e 

segundo, a transmutação genérica só ocorre com gêneros de esferas diferentes 

(BAKHTIN, 2003; ARAÚJO, 2006). 

Deste modo, foi verificada pela autora a ocorrência de diversas fases de 

metamorfoses quando do processo de transformações entre o postal turístico e o 

postal publicitário, levando a crer que a transmutação genérica acontece apenas 

quando o gênero adquire identidade própria de acordo com a esfera discursiva que o 

transmutou. Assim, Silva (2011) concluiu que o postal publicitário é fruto de uma 

transmutação genérica intencional, levando-a a propor a categoria “transmutação 

genérica provocada” para designar transmutações artificiais, oriundas da 

intencionalidade do produtor, em correspondência a complexidade de outras formas 

genéricas da contemporaneidade. 

 Por fim, destacamos ainda como discussão relevante sobre transmutação 

(reelaboração) de gêneros o estudo desenvolvido por Costa (2012) Tweet: 

reelaboração de gêneros em 140 caracteres que discorre quanto ao processo de 

reelaboração de gêneros na formação das postagens do Twitter, com foco no 

esquema de funcionamento e na dinâmica de valores dessa rede social como 

inspiradores ao aparecimento de diferentes padrões genéricos que, ao serem 

migrados para o seu interior, são submetidos ao labor de seus usuários. 

Fundamentando- se na análise de redes sociais (RECUERO, 2010), nas reflexões 

acerca da natureza dos gêneros do discurso (BAKHTIN, [1979] 2011), no conceito 

de propósito comunicativo (SWALES, 2004; BHATIA, 2001) e na concepção de 

reelaboração, atualizada desde Araújo (2006) até Zavam (2009) e Costa (2010) foi 

realizada a análise de 195 postagens e 45 questionários respondidos por usuários 

do Twitter.  

De início, observou-se a forma como a dinâmica de funcionamento da rede 

social atua sobre a difusão e sedimentação de arranjos genéricos padrões e de 

gêneros distintos com base nos índices de propagação das postagens. Depois, a 

pesquisadora enfocou a forma dos tweets na tentativa de identificar estratégias 

utilizadas na intervenção dos gêneros pelos próprios usuários, ao produzirem seus 

tweets. Além disso, os propósitos comunicativos atendidos pelas postagens foram 

investigados tomando por base o corpus e as respostas dadas ao questionário pelos 

usuários. 
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Os resultados apontaram para a existência de uma dinâmica de 

funcionamento peculiar, no interior do Twitter, que se reflete nas ações de linguagem 

dos atores dessa rede social; estes, interessados na busca pela própria evidência e 

ampliação de suas conexões, manipulam padrões genéricos diferentes por meio de 

estratégias específicas em benefício dos seus propósitos comunicativos. Para a 

referida autora, estes são fatores da rotina enunciativa que, somados, dão forma a 

um constante processo de reelaboração de gêneros, cujos produtos são consumidos 

e propagados dentro da rede social, retroalimentando-a. 

Ante todo o exposto, vemos que a ambiência virtual constitui-se um meio 

comunicacional que propicia uma interação altamente participativa mediada, em 

especial, pela modalidade escrita, de forma a considerarmos o fenômeno da 

transmutação (reelaboração) do gênero discursivo como processo empírico que 

envolve toda a complexidade subjacente aos objetos culturais e não apenas a 

mistura de elementos linguísticos, estilísticos, semióticos, mas históricos, 

intersubjetivos e sociais também. 

Logo, ao falarmos em produção de texto nesta investigação, lançamos mão 

dessas reflexões como base para a análise de um novo objeto dos gêneros 

discursivos: os tweets – produzidos pelos alunos – com as peculiaridades do seu 

meio de identificação e circulação. Para tanto, suscita-nos, pois, a escolha de um  

gênero discursivo a ser enfocado, perfazendo a ambiência do contexto escolar ao 

ciberespaço. Desta maneira, optamos pelo gênero notícia dada a possibilidade de 

transmutar (reelaborar) sua conjuntura textual básica via Twitter, cuja  principal 

característica é postagens de textos limitadas em 140 caracteres, constituindo-se 

para muitos um desafio. Vejamos as especificidades deste  gênero discurso: 

 

 

 

2.2.3 Notícia em foco 

 

 A notícia configura-se como matéria prima do jornalismo por divulgar um 

acontecimento, algum dado ou evento socialmente relevante digno de publicação 

numa mídia, seja impressa, televisiva ou virtual. Pode ter vinculação política, social, 

econômica, cultural e também pessoal, com conotações diferenciadas pela 
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excepcionalidade, anormalidade ou pelo grande impacto na sociedade, como 

acidentes, tragédias, guerras e golpes de estado. Seu valor jornalístico se assenta 

em sua caracterização hodierna e pela publicação em primeira instância por algum 

veículo de comunicação.  

Vale lembrar que nem todo texto jornalístico é noticioso, porém toda notícia é 

potencialmente objeto de apuração jornalística. O texto noticioso necessita de 

adesão do público continuamente, no sentido de se voltar para a sua leitura quando 

impressa no papel ou de foco (áudio)visual ao aparecer projetada na tela de 

televisão ou computador. De modo que, levando em consideração a restrita procura 

pela cultura escrita no país, podemos ver o texto jornalístico – enquanto professores 

de línguas – além de fonte de informação quando do estímulo à leitura e atualização 

dos acontecimentos a nível local e global, também como terreno fértil para a 

formação de alunos produtores de textos.  

Conforme Barbosa (2001) apud Benassi (2013, p.1794) as notícias existem 

muito antes do surgimento dos jornais, das revistas, dos rádios, da TV e da Internet, 

sendo perpetuadas de outras maneiras, com destaque para a forma primitiva de 

“transmissão boca a boca”, que já foi muito utilizada ao longo da história da 

comunicação humana. Antigamente, as informações oficiais eram passadas para a 

população por autoridades nobres, sendo que, além destes, pessoas ligadas à igreja 

também transmitiam notícias oficiais. Já no caso de distâncias mais longas, as 

autoridades ou líderes enviavam um mensageiro, contratados para a função 

específica de levar notícias e dar outras informações as pessoas que se 

encontravam em lugares longínquos.  

 Manter-se atualizado quanto aos acontecimentos é hoje, mais do que nunca, 

uma questão de sobrevivência, de modo que ter acesso à notícia é algo 

imprescindível. Visto isso, sendo a escola agente de (in)formação, torna-se mister ao 

professor – de sobremaneira o de línguas, que lida com o trato da linguagem 

diretamente – a abordagem deste gênero discursivo em sala de aula, e para além 

dela também ao considerar suas características no ciberespaço.    

Textos desse gênero pertencem à ordem do relatar (DOLZ e SCHNEWLY, 

2004) com modo próprio de organização e foco no leitor. Suas características, em 

linhas gerais, englobam concretude, texto sintético, redação em terceira pessoa, 

data precisa, determinação do lugar onde ocorreu o fato, por vezes há mescla de 

texto com imagem legendada e título chamativo que incite à leitura com subtítulo 
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facultativo. Além disso, o registro da informação jornalística pode está expresso em 

linguagem formal (mais comum) ou coloquial e carregado de compromissos 

ideológicos (devido a sua inserção histórico-social).  

A notícia não é o fato em si, ela é apenas uma versão dele. Não existirá, 

jamais, a versão final e definitiva de um fato, elas são variáveis de acordo com as 

ideologias operantes por trás dos discursos. Conquanto, o jornalista não deve dar a 

sua opinião sobre o que conta; deve limitar-se a dizer o que aconteceu sempre 

buscando a imparcialidade. Quando a notícia é sobre uma disputa  entre pessoas ou 

instituições, por exemplo, o jornalista deve mostrar a opinião dos dois, para deixar 

que o leitor decida sobre quem tem razão. 

Quanto à construção composicional do gênero notícia, é caracterizado da 

seguinte forma: quem – o que – quando, onde (abertura ou lide), como, porque 

(corpo ou desenvolvimento), e algumas vezes, com esclarecimentos sobre o 

contexto e consequências do acontecido. Os primeiros parágrafos de uma notícia 

são constituídos pelo lide – palavra proveniente do inglês lead que significa “guiar”, 

“conduzir” - apresentando sucintamente o assunto ou os dados essenciais que 

envolvem o fato, e pode ou não vir destacado graficamente. Em seguida, tem-se o 

corpo do texto, trazendo as informações secundárias, os detalhes, contando o como 

e o porquê do acontecimento.  

Já as marcas linguístico-enunciativas mais visíveis nesse gênero são: pouco 

uso de adjetivos, dando preferência a frases contendo sujeito e predicado expressos 

por substantivos e verbos. Estes devem vir no passado, embora os títulos sejam 

postos no tempo presente. Aconselha-se o emprego de verbos vigorosos como 

“morrer”, ao invés de “falecer” dando a ideia de fato concreto. O estilo da notícia é 

marcado pela objetividade, com ênfase nos aspectos principais do fato, situando-o 

no seu momento histórico, como forma de revestir a informação de seriedade.  

Mediante esse contexto, a notícia relata um fato real subsidiado pelo máximo 

de informações possíveis para atestar sua veracidade. Entretanto, não basta que 

uma notícia seja verdadeira; é preciso que ela pareça verdadeira, dando 

confiabilidade ao público leitor-telespectador-internauta. Assim, é comum a inserção 

de declarações das pessoas envolvidas com os fatos noticiados – seja por meio da 

reprodução da fala da pessoa envolvida (discurso citado) ou por meio do relato da 

fala feito pelo jornalista (discurso reportado) – o que confere maior credibilidade à 
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notícia e faz com que os leitores tenham uma visão mais clara acerca do indivíduo 

citado na matéria.  

Em síntese, as palavras de Baltar (2004, p. 133) nos dizem que o gênero 

notícia é constructo básico do jornalismo, genuinamente informativo, onde se relata 

um fato relevante do cotidiano sem emitir opiniões, ou seja, o repórter não se 

posiciona sobre o acontecimento, pois o que vale é o fato. A esse respeito, Racy 

(2005, p. 12) complementa – ao discutir sobre a escrita de textos jornalísticos para 

esferas comunicativas de produção multimodal, em seu dizer metafórico:  

 

Moleza? Não é. A maior dificuldade de repórteres e redatores é encontrar 
as respostas certas para as seis perguntas marotas. Eles se perdem no 
emaranhado de dados trazidos da rua. Sentem-se incapazes de dizer o que 
aconteceu. Enredados por informações às vezes conflitantes, mostram-se 
inaptos para reconhecer os fatos mais importantes. Responder às seis 
perguntas básicas [...] é exercício de garimpagem. Escondido embaixo de 
toneladas de dados secundários, coberto por montanhas de detalhes 
desnecessários e disfarçado sob camada fina de observações sofisticadas, 
jaz o diamante reluzente do óbvio. Sim, infelizmente, nada é mais difícil para 
o repórter do que identificar a obviedade de uma notícia.  

 

Frente a  essas circunstâncias caracterizadoras da prática jornalística, vemos 

que a produção do gênero discursivo notícia é uma atividade provocadora, tornando-

se ainda mais, quando produzida através de suportes virtuais do meio digital – 

principalmente no caso do Twitter, que, por sua limitação de 140 caracteres para a 

postagem, acaba originando outro gênero: o tweet.  

Adentremos neste campo digital de forma mais pontual, então, “acessando” o 

“endereço eletrônico”: as redes sociais da internet, com foco no Twitter.   

 

 

 

2.3 Redes Sociais Interacionais (RSIs): o caso do Twitter  

 

As tecnologias são instrumentos simbólicos que se constituem em artefatos 

culturais por manter relações diversas entre sujeitos e suas práticas sociais através 

da CMC via rede virtual da internet. Trata-se de uma área em efervescência na 

sociedade devido a crescente inserção das mídias digitais no cotidiano das pessoas, 

em especial, dos jovens. Conforme Castells (2005, p. 36-37), temos a chamada 
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Sociedade em Rede, onde um sistema de mídia onipresente, interligado e altamente 

diversificado transforma as bases materiais da vida – o tempo e o espaço – 

mediante a criação de um espaço de fluxos e de um tempo intemporal, culminando 

em uma cultura da virtualidade real construída.  

Mas o referido autor alerta:  

 

É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade 
escreve o curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, 
inclusive criatividade e iniciativa empreendedora, intervém no processo de 
descoberta cientifica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma 
que o resultado final depende de um complexo padrão interativo 
(CASTELLS, 2005, p. 43). 

 

Na visão dele a internet, mais do que simples tecnologia, funciona como um 

meio de comunicação que constitui a forma organizativa de nossa sociedade, e esta, 

por sua vez, não é um elemento estático, mas um corpo em constante mutação. 

Assim, a centralidade de todo o processo está nos sujeitos sociais, não no recurso 

tecnológico; marcando a história humana por "descontinuidades" e não por uma 

forma homogênea de desenvolvimento.  

São grandes mudanças que se configuram na sociedade contemporânea 

proporcionadas pelo surgimento de um sistema eletrônico de comunicação – de 

alcance mundial – integrado à internet que possibilita interação e interatividade 

potenciais entre os povos, transformando para sempre nossa cultura. Como bem 

enfatiza Castells (2005, p. 40): “As redes interativas de computadores estão 

crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, 

moldando a vida, e ao mesmo tempo, sendo moldadas por elas”. 

Encontra-se nesse entorno o fenômeno das redes sociais da internet  - RSIs, 

denominadas por Santaella e Lemos (2010) como plataformas-rebentos da web 2.0, 

caracterizadas pela dinâmica de colaboração entre os usuários para o intercâmbio 

e/ou compartilhamento de arquivos diversos, sendo estas: wikipédias, blogs, 

podcasts, o Youtube, o Second Life, Flickr, Facebook, Twitter, dentre outras – esta 

última funciona como o suporte do objeto investigativo da pesquisa que ora se 

constitui: o tweet-notícia. Conquanto, antes de conhecermos sua conjuntura e 

dinamicidade vamos esclarecer o conceito de redes e sua denominação em Redes 

Sociais.   
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2.3.1 O conceito de redes (sociais) 

 

Se considerarmos a interdependência entre várias áreas do conhecimento 

bem como de setores sociais e econômicos no dia a dia do homem, veremos que a 

chamada Sociedade em Rede (CASTELLS, 2005) vai além da ambiência da 

cibercultura37, da conexão à internet, das conhecidas redes sociais. Concerne a um 

sistema abstruso e dinâmico, situado no contexto de agenciamentos e complexidade 

social (SANTAELLA; LEMOS, 2010). 

A palavra rede vem do latim retis, que significa entrelaçamento de fios com 

aberturas regulares que formam uma espécie de tecido. A partir dessa acepção de 

estruturas entrelaçadas, o vocábulo rede tem sido empregado em diferentes 

expressões e contextos: “cair na rede” – remete a uma imagem metafórica de pescar 

o peixe, fisgar algo; “estar na rede” – significa acomodar-se numa espécie de leito 

feito de tecido resistente, suspenso pelas extremidades em ganchos, que se amolda 

ao corpo do seu usuário e o embala em movimentos de vai-e-vem. É a conhecida 

rede de balanço, comumente usada no nordeste para descansar ou curtir preguiça, 

contrapondo movimento e repouso, ao mesmo tempo.  

As propriedades caracterizadoras dessas “redes” nos levam ao emprego 

metafórico do termo quando da reflexão sobre princípios de organização das 

conjunturas social, política, econômica, cultural e educacional, perpassando a 

concepção de conhecimento na contemporaneidade, e, também, a própria noção de 

rede enquanto princípio de organização das redes tecnológicas, sociais, acadêmicas 

e, claro, o sistema das redes das redes, afirmam Pretto e Assis (2008, p. 76). Isto 

gera saberes potenciais capazes de contribuir para uma maior integração das ações 

humanas no cerne de um universo interdependente.  

A rede é vista por Recuero (2009a, p. 24) como:  

 

[...] um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; 
os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) [...]. Uma 
rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um 
grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. 

                                                           
37 Para Galli (2008, p. 32), cibercultura é vista como produto da relação entre o tecnológico e o social, 
é uma “nova” forma de cultura, ou o prolongamento de outras, sendo constituída, ao mesmo tempo, 
pela ruptura e continuidade. Nas palavras de Lemos (2003, p. 12): Cibercultura é a forma 
sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as tecnologias de base 
microeletrônicas. Em consonância, Lévy (1999, p. 17) explicita: Cibercultura especifica aqui o 
conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e 
de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. 
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A abordagem da rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é 
possível isolar os atores sociais e nem suas conexões. 

 

Para Castells (2005, p. 566) o termo rede corresponde a: 

  

[...] um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva se 
entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende do tipo de redes 
concretas de que falamos. [...] Redes são estruturas abertas capazes de 
expandir de forma ilimitada, integrando novos nós, desde que consigam 
comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos 
códigos de comunicação.  

 

Como vemos, por constituir-se de agrupamentos complexos instituídos pelas 

interações sociais – nossa terceira categoria de análise – às quais são apoiadas, 

muitas vezes, em TICs conectadas à internet, a conceituação de redes é de grande 

amplitude; o que nos exige um estreitamento do aspecto para a condução ao nosso 

interesse de pesquisa. Sendo assim, podemos dizer que, “quando uma rede de 

computadores conecta uma rede de pessoas e organizações, é uma rede social” 

(GARTON e WELLMAN, 1997, p. 1 apud RECUERO, 2009a, p. 14). Adentramos, 

pois, no eixo virtual da dinâmica do postar, comentar, compartilhar, curtir, seguir, 

especificado partir de agora, para então chegarmos ao foco que nos serviu de 

suporte quando da produção de textos no ciberespaço: o TWITTER.  

Retomando a metáfora da rede, encontramos em Recuero (2009a, p. 56) – 

com base em Franco (2008) – a indicação de topologias básicas possíveis para a 

compreensão das ações dos grupos sociais, classificadas em: centralizadas, 

descentralizadas e distribuídas, cuja representação segue abaixo: 

 

Figura 5 – Diagrama das Redes na visão de Paulo Bauran (1964) 

 

Recuero (2009a, p. 56) 
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A rede centralizada, em formato de estrela, corresponde aquela onde um nó 

centraliza a maior parte das conexões. A descentralizada, como sugere a própria 

nomenclatura, é aquela que tem vários centros conectados em pequenos grupos de 

nós. Já na rede distribuída, todos os nós possuem quantidade semelhante de 

conexões, sem hierarquia entre os eles. Sendo esta última classificação considerada 

uma rede genuína, pela sua dinamicidade e extremidade infinda como consequência 

direta dos processos de interação entre os atores – sujeitos sociais; cuja análise 

resulta em dois tipos de expressão: redes emergentes e redes de filiação ou 

associação, conforme exposto por Recuero (2009a, p. 94). 

As redes sociais emergentes são aquelas cujas conexões entre os nós 

emergem das trocas interacionais entre os atores sociais realizadas pela CMC. 

Essas redes também estariam inclusas na categorização do tipo mútuo (Primo, 

2003)38, em que a interação proporciona a criação de laços sociais dialógicos, 

fortificados pelo transcorrer do tempo – como ocorre no weblog; constituindo-se em 

uma estrutura descentralizada, construída e reconstruída constantemente. Em 

contrapartida, as redes sociais de filiação são provenientes das conexões estáticas 

entre os atores sociais, ou seja, derivadas das interações reativas (PRIMO, 2003). 

São conexões forjadas através dos mecanismos de associação, exemplificadas aqui 

pela lista de supostos amigos no Facebook e de seguidores no Twitter. 

Frente às circunstâncias expressas acerca das RSIs, podemos dizer que para 

observar os padrões de conexão estabelecidos entre os diversos atores devemos 

focar na estrutura social, pois rede social  

 

é gente, é interação, é troca social. É um grupo de pessoas, compreendido 
através de uma metáfora de estrutura, a estrutura de rede. Os nós da rede 
representam cada indivíduo e suas conexões, os laços sociais que 
compõem os grupos. Esses laços são ampliados, complexificados e 
modificados a cada nova pessoa que conhecemos e interagimos 
(RECUERO, 2009b, p. 25). 

 

                                                           
38 Primo categorizou as interações sociais mediadas por computador em mútua – para designar 
aquela que pressupõe a participação ativa de ambos sujeitos  na relação  de comunicação, 
culminando em reciprocidade, dialogicidade, interdependência e negociação na construção de 
conhecimento coletivo de modo que, “ao interagirem, um modifica o outro”; e reativa - trata-se de uma 
reação “limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta”, e não de criação compartilhada 
ou diálogo livre e emergente (2003, p. 62).  
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As RSIs, assim, funcionam como teias que proporcionam às pessoas mais 

voz, maior potencial na propagação de informações e ampliação na construção de 

valores – chamados capital social39. Têm poder imenso de colaboração, de forma a 

mobilizar e transformar a sociedade. “Uma rede social não é uma ferramenta, mas 

apropria-se delas para expressar suas identidades, construir seus valores e operar 

de forma coletiva”, afirma a referida autora. Temos, com a utilização da internet e 

suas conexões, a criação de um espaço mais democrático40, mais plural, cuja 

participação dos sujeitos implica em expressão de pensamento, na construção de 

conhecimentos, em relações – afetivas e/ou profissionais – constituídas, no 

compartilhamento de interesses e objetivos – comuns ou não comuns, etc.  

Rede social é um termo moderadamente novo que aflorou na superfície da 

cultura com força total há pouco mais de dez anos, mas era pouco conhecido no 

início dos anos de 1980 (LEMOS; SANTAELLA, 2010, p. 27); embora – 

considerando seu sentido macro – tenha marcado presença em nossa vida desde 

muito, como nos afirma Wellman (2002, p. 2) apud Recuero (2009a, p. 93): “Redes 

sociais complexas sempre existiram, mas os desenvolvimentos tecnológicos 

recentes permitiram sua emergência como uma forma dominante de organização 

social”.  

Atualmente, estamos envoltos, cada dia mais, neste contexto de interação 

com outras pessoas através das RSIs, e de sobremaneira, a geração jovem; que 

encontra nas propriedades de informalidade, versatilidade, rapidez e mobilidade 

deste meio de comunicação à aplicação linguística da qual necessitam: o uso 

significativo da linguagem em situações concretas de interação social. Para eles, a 

habilidade no trato com a mídia digital é algo corriqueiro, independente do espaço 

físico, e principalmente: é prazeroso! O que deixa em segundo plano a busca por 

informações, conhecimento e socialização em espaços formais como a escola. 

 

As redes sociais são o habitat da geração que recebemos, hoje, em nossas 
escolas e universidades. Portanto, incorporar redes sociais à educação 
parece um passo instintivo para mantermos o contato com nossos alunos. 
[...] Elas são parte de nosso cotidiano, então o que não faz sentido é 
simplesmente bani-las da educação. (MATTAR, 2013, p. 15) 

                                                           
39 No subtópico 2.3.3 nos detemos à discussão deste aspecto.  
40 Embora seja verdade que o ciberespaço permite a interação entre pessoas que normalmente não 
teriam contato em suas vidas físicas, já há indícios de que esse nivelamento social não é tão 
universal quanto frequentemente nos dizem (como mostrado na nota 5 desta pesquisa). Em suma, 
não é nada óbvio que os “portais” do ciberespaço estejam igualmente abertos para todos 
(WERTHEIM, 2001, p. 212). Como expõe Lévy (1999), toda nova tecnologia gera exclusão.  
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Seguindo esta perspectiva, Gabriel (2013, p. 115) acrescenta:  

 

 [...] apesar de a Geração Y ter crescido utilizando a internet e a Geração Z 
ter nascido nela, os modelos educacionais da grande maioria das 
instituições de ensino continua baseado nas estruturas lineares dos últimos 
séculos. Esse é o grande descompasso atual na educação que precisa ser 
selecionado. (GABRIEL, 2013, p. 115) 

   

Recentemente, muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas acerca do uso 

das TICs em sala de aula como estímulo ao desenvolvimento de uma aprendizagem 

colaborativa e autônoma protagonizada pelos alunos, numa tentativa de incitar 

mudanças metodológicas no contexto escolar. Contudo, não se trata apenas da 

inserção de ferramentas tecnológicas da cultura digital, mas de integração, que 

venha a proporcionar uma transformação social significativa quando da construção 

do conhecimento. Passamos “da web de reação para a web de participação” 

(GABRIEL, 2013, p. 21), onde a rede é concebida como “um ambiente comunicativo 

formativo e informativo” (SPADARO, 2013, p. 7) em que pessoas agem, interagem 

socializam-se com seus pares ao estarem conectados.   

Então por que não aproveitarmos essa convergência, cotidiana, dos nossos 

jovens aprendizes – e muitos outros sujeitos – na rede on-line como oportunidade 

criativa para a promoção do saber? Por que não usarmos das redes sociais para fins 

educativos, como sugerem Mattar (2013) e Gabriel (2013) nas citações expressas 

acima? Este, em certa medida, foi o desafio ao qual nos propusemos nesta 

investigação. Para tanto, optamos pela plataforma de RSI Twitter (SANTAELLA e 

LEMOS, 2010) como o suporte para a produção de textos dos alunos-voluntários da 

pesquisa, no intuito de analisarmos aspectos sociodiscursos, como: textualidade, 

transmutação e interação. Isto posto, vamos adentrar em suas especificidades!   
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2.3.2 Twitter: conjuntura e dinamicidade  

 

O termo Twitter significa "gorjear", em língua inglesa41, e alude a 

caracterização do “cantar rápido” dos pássaros – seu mascote – que, por sua vez, 

remete a sua conjuntura espacial, dinamizada pela postagem célere de textos 

curtos, produzidos em no máximo 140 caracteres, propagados e atualizados a todo 

instante. Abaixo, vemos o logotipo da rede42, lançado em 2012 e desenhado com 

base em três círculos sobrepostos, dando a ideia de interatividade entre os usuários. 

O famoso passarinho azul tem o nome de Larry, conforme divulgou o diretor de API 

do Twitter, Ryan Sarver, ainda em 2012. Contudo, sua origem não foi revelada. 

 

Figura 6 – Ícone do Twitter 

 

 

O Twitter corresponde, numa visão generalizada, a uma plataforma virtual que 

possibilita o envio e a leitura de textos breves, denominados tweet (“gorjeio”) – 

considerado um gênero emergente, cuja finalidade é informar, instruir, narrar, expor, 

fazer rir e/ou pensar, e mais recentemente, interagir. O Twitter pode também ser 

chamado de microblogging, pois ao se cadastrar, cada usuário recebe uma página 

própria, onde publica mensagens – semelhante ao que ocorre com blog – 

respondendo à questão: O que está acontecendo? 43, de cunho generalizado. 

Atualmente, o Twitter assume o status de RSI, uma vez que seu foco, antes 

voltado para o conteúdo informativo, agora contempla também as conexões entre os 

adeptos, de forma a criar novas possibilidades de interação entre os usuários 

através de sua particularidade digital em publicar textos concisos, com limitação de 

espaço para sua produção, perpetuados numa velocidade vertiginosa; 

assemelhando-se a um ambiente de relacionamentos, tipo o Facebook. Trata-se da 

                                                           
41 A palavra Twitter pode remeter, em língua inglesa, tanto ao “pio dos pássaros” como também a 
uma “pequena explosão de informações inconsequentes”; como ambas acepções combinavam 
perfeitamente com o conceito  desejado por seu trio idealizador, esse foi o nome escolhido. Mais 
informações disponíveis em: http://www.tecmundo.com.br/rede-social/3667-a-historia-do-
twitter.htm#ixzz30SppD7Jv e publicadas em 10/02/2010. 
42 Informações através do texto Por que o logotipo do Twitter é um pássaro?, Disponível em: 
http://www.newonemedia.com.br/por-que-o-logotipo-twitter-e-um-passaro/. Publicado em 08/01/2014.  
43  Em sua versão inicial, os usuários eram incitados à postagem de textos pela pergunta What are 
you doing (O que você está fazendo?). A mudança ocorreu em 2009.   
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metáfora estrutural de rede social proposta por Recuero (2009a), em que atores 

(participantes) e nós (conexões entre os participantes) interagem, permeados pela 

construção de um perfil com características identitárias e a possibilidade de novas 

conexões entre esses perfis. 

Sua conjuntura é apresentada através de características estruturais, multi-

intencionais e multifuncionais, de forma a manter uma singularidade. São aspectos 

distintos em seu entorno: limite de 140 caracteres para a escrita; replicações das 

postagens de outras pessoas através do comando de RT´s (retweets); mensagem 

pública aos interlocutores marcando-os por meio de link no formato @nickname 

(reply); criação de etiquetas temáticas para a busca de assuntos (hashtags)44 por 

meio de link no formato #___; envio de mensagens diretas (DMs) acessíveis 

somente ao usuário da conta, como um chat privado; possibilidade de um usuário 

“seguir” outro e/ou “ser seguido” (follow / follower) 45; atualização constante da página 

home (tweets), cuja leitura é de forma reversa.  

De acordo com Aguiar e Paiva (2009, p. 05), nesta dinamicidade, podemos 

considerar ferramentas genuinamente interacionais o reply (resposta pública a uma 

postagem), a direct message (mensagem direta e particular) e o retweet 

(republicação de uma mensagem postada no site) – disponíveis a partir do momento 

da escolha de um perfil a seguir, permitindo o acesso de visibilidade às suas 

postagens na timeline do usuário do Twitter que o seguiu – visto haver a troca de 

informações entre os atores sociais da rede.  

Para que possamos entender melhor sua dinâmica, Inagaki (2008) compara: 

“Digamos que o Twitter seja como uma folha de caderno com limitações de espaço. 

Como você só pode escrever mensagens de até 140 caracteres é preciso ser 

objetivo. Porém, como em qualquer página em branco, você tem liberdade para 

escrever o que lhe vier à cabeça”. Twitter é “um emergente minúsculo da era da 

fluidez” (LEMOS, 2008, p. 661). É como “um rio que está constantemente a correr, 

                                                           
44  De acordo com Simões (2013, p. 15), as relações interpessoais estabelecidas no Twitter entre 
seus utilizadores podem ser consideradas frágeis, porque, na verdade, é tão fácil seguir alguém como 
deixar de o fazer. Acerca desta opção no uso do Twitter Gabriel (2013, p. 94) acrescenta: “quando 
escolhemos pessoas para “seguir”, na realidade estamos seguindo o que elas postam, o que vem das 
suas mentes e é disseminado no ciberespaço”. 
45 Embora a hashtag seja uma exclusividade do Twitter, ela ficou tão famosa que foi incluída no 
Facebook em junho de 2013 e já pode ser vista até em propagandas ou reportagens na televisão. No 
entanto, nesses casos, ela aparece apenas como uma forma de se condensar sentimentos ou frases, 
sem a possibilidade de se clicar nela para ter acesso à informação indiciada.   
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dependendo de quantas pessoas estamos a seguir, tão rapidamente a informação 

flui.” (SIMÕES, 2013, p. 6).  

Utilizando-se também de metáfora, Spyer [et al.] (2009, p. 08) o define: 

 

O Twitter é como o seu bar favorito funcionando dia e noite: a hora que você 
aparecer encontrará alguns frequentadores habituais e mais outras pessoas 
relacionadas a eles. Você poderá ficar para um dedo de prosa durante um 
intervalo no trabalho ou passar horas interagindo e trocando ideias. 

 

 Para o referido autor é complicado explicar o Twitter porque não existem 

exemplos de serviços online parecidos que tenham sido adotados massivamente, 

então ele tenta representá-lo com algo fora da internet; e acrescenta:  

 

[...] é uma mesa de bar e neste momento você está preocupado com o que 
vai dizer mesmo estando sentado sozinho. Primeiro você precisa encontrar 
pessoas! Bares são lugares para se criar e cultivar relacionamentos. Amigos 
apresentam amigos a amigos e novas amizades se formam. Bares também 
são lugares para conversa. Às vezes você vai só para escutar, ou pode 
estar animado e falar pelos cotovelos. Você pode ir a um bar e ficar só com 
aquelas pessoas mais queridas e conversar sobre assuntos pessoais, pode 
ir disposto a conhecer gente nova e falar sobre qualquer coisa ou até ficar 
no seu canto observando. Às vezes acontece de você ir a um bar e 
encontrar uma celebridade. Às vezes, inclusive, ela está sentada na mesma 
mesa que você. Se você entrar no assunto, até rola uma conversa, mas 
também pode ser legal ficar escutando. No Twitter é a mesma coisa. 
(SPYER [et al.], 2009, p. 12) 

 

Essa tônica da interação e formação de laços sociais não baseada em 

vínculos preexistentes, mas sim na penetração individual em fluxos de ideias é 

apontada por Santaella e Lemos (2010) como sua característica fundamental, 

fazendo do Twitter um espaço de dinâmicas sociais de inteligência coletiva. 

Atualmente, é uma das redes sociais mais movimentadas no Brasil, utilizada, 

principalmente, pelos internautas jovens e por celebridades46. 

 Fundado em março de 2006, por Jack Dorsey, Evan Williams e Biz Stone, foi 

pensado, inicialmente, para uma comunicação pessoal entre os funcionários da 

empresa, mantendo os desenvolvedores de sistemas para Internet informados sobre 

as atividades uns dos outros – por isso a pergunta que guiava as postagens no 

Twitter era What are you doing? Seu uso limitava-se ao aparelho celular com acesso 

à Internet, cuja transmissão de mensagens (SMS) era configurada em até 160 

                                                           
46 Para mais informações de dados estatísticos acerca do Twitter a nível mundial, leia a reportagem 
#fatosdotwitter acessível através do link: http://g1.globo.com/tecnologia/fatos-twitter/platb/.   
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caracteres; de modo que, para não ficar faltando a identificação do usuário, então o 

Twitter convencionou o uso de apenas 140 para a mensagem enviada à rede. 

Tendo sido publicado originalmente em inglês, o Twitter encontra-se 

disponível, no momento, em 36 outros idiomas, com sua versão em português 

lançada em junho de 2011. Além desta, outras mudanças têm surgido ao longo dos 

anos, como a possibilidade de postar imagens e vídeos na própria página do 

usuário. Basta carregar a foto através do ícone específico que, de forma automática, 

aparecerá um link de acesso para visualização e através da inserção do endereço 

eletrônico do arquivo em mídia audiovisual. Outras modificações ocorridas foram a 

inserção de uma foto de capa no perfil – atualização lançada em setembro de 2012 

– e a troca da opção “favoritar” por “curtir” – sucedida um ano depois, assim como 

ocorre com o Facebook. Já neste ano, a página de perfil dos usuários foi totalmente 

redesenhada noutra interface.   

Foram muitas as alterações sofridas47 pela rede social em consonância com a 

premissa de Recuero (2009a, p. 78) de que, na abordagem de redes sociais é 

preciso “observar a rede como um elemento em constante mutação no tempo. [...] 

redes são dinâmicas e estão sempre em transformação. Essas transformações [...] 

são largamente influenciadas pelas interações”. O aparecimento de aplicativos 

móveis (apps mobile) com funções diversas, a possibilidade de interconexão de 

redes48 juntamente a mobilidade dos aparelhos eletrônicos têm auxiliado 

imensamente neste processo de dinamicidade do Twitter.   

Deste modo, sua flexibilidade inerente permite variações e adaptações, ao 

longo do tempo, conforme seus contextos e usos. Prova disso é que, como os 

usuários não estavam mais se limitando a dizer o que estavam fazendo, a incitação 

inicial para o envio de mensagens instantâneas ganhou teor genérico. Agora os 

twitters – termo utilizado por Spadaro (2013) – conversam com outros usuários, 

fazem propaganda, falam sobre atividades do cotidiano pessoal, promovem debates 

sobre temas diversos, se autopromovam, dão notícias em tempo real... Ou seja: “O 

Twitter é o que seus usuários querem que ele seja” (SANTOS, 2012, p. 45). 

                                                           
47 Troca de DMs entre usuários que não se seguem; agendamento de posts; recomendações de 
seguidores pelo @MagicRecs; Twitter para tablets Samsung e atualizações para iOS7 foram outras 
metamorfoses sofridas na configuração do Twitter, conforme as informações disponíveis  no link: 
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/11/cinco-mudancas-no-twitter-deixaram-microblog-ainda-
melhor-veja-lista.html.   
48 Mais informações, ler capítulo 12 sobre “Convergência e transmídia” em Gabriel (2013, p. 77-84).   
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Sobre essas proporções gigantescas adquiridas pelo Twitter, Spyer [et al.], 

2009, p. 40) afirma: 

  

O Twitter é uma maneira de se jogar tempo fora massivamente. Ele é sim 
outra maneira de procrastinar, de fazer as horas passarem sem que se 
termine o trabalho, a batalha por status online e para massagear o seu 
próprio ego. Mas é também um canal brilhante para se transmitir notícias de 
última hora, fazer perguntas e para se chegar perto de figuras públicas que 
você admira. Nenhum outro canal se compara à capacidade dele [Twitter] 
de disseminar conteúdo em tempo real por boca-a-boca.  

 

Frente a estes circunstâncias, além de oferecer informação em primeira mão, 

o Twitter é um canal de comunicação direta com a sociedade, de forma que, tudo 

que acontece de mais relevante no mundo surge inicialmente no Twitter, para só 

depois ser propagado em outras mídias digitais. Logo, hoje em dia, a capacidade de 

noticiar fatos globais ou locais tem sido seu grande diferencial – seja do ponto de 

vista formal do jornalista e dos meios de comunicação ao qual é vinculado ou seja 

na visão do cidadão comum (SANTOS, 2012, p. 43). Para Aguiar e Paiva (2009, p. 

03), este fomento ao jornalismo colaborativo em tempo real ganhou abrangência 

ainda maior graças à mobilidade dos aparelhos com acesso à rede; dando mais 

credibilidade e legitimação às notícias, confirma afirma Recuero (2011, p. 03).  

Conquanto noticiar na perspectiva da forma linguística do Twitter, engessada 

em poucas palavras não é tarefa fácil, pois exige do usuário objetividade, coesão e 

capacidade de síntese, o que não significa expressão de menos conteúdo, como 

pontua Borges (2010, p. 4). Sua materialização em 140 caracteres pode resultar na 

veiculação de muitas formas prototípicas de gêneros (notícia, piada, poema, opinião, 

horóscopo, etc.) através do gênero discursivo emergente tweet49, existente apenas 

em no seu suporte técnico, a rede social Twitter – assim o concebemos aqui, 

embora haja ainda uma certa confusão por muitos no que diz respeito a defini-lo 

enquanto gênero textual.  

Ante todo o exposto, para sintetizar o que vimos acerca da conjuntura e 

dinamicidade do Twitter, registramos aqui as palavras de Santaella e Lemos (2010, 

p. 55/66): 

 

[...] é um ambiente digital que possui uma dinâmica singular de interação 
social. Isso se dá por diversos motivos. Suas funcionalidades fazem com 

                                                           
49 Assim já o concebiam Araújo [et al.] (2011, p.94) ao dizerem: “Logo, é a escrita a semiose principal 
que alcança a emergência do que pode ser um novo gênero das redes sociais: o tweet.”   
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que uma ideia possa se reproduzir de forma viral e instantânea ao redor do 
planeta em questão de segundos. A conectividade always on é, de forma 
cada vez mais abrangente, o fio invisível que se multiplica entrelaçando 
consciências, espaços, perguntas, desejos. [...] uma verdadeira ágora digital 
global: universidade, clube de entretenimento, “termômetro” social e político, 
instrumento de resistência civil, palco cultural, arena de conversações 
contínuas.[...] O Twitter serve como um meio multidirecional de captação de 
informações personalizadas; um veículo de difusão contínua de ideias; um 
espaço colaborativo no qual questões, que surgem a partir de interesses 
dos mais microscópicos aos mais macroscópicos, podem ser livremente 
debatidas e respondidas; uma zona livre.  

 

Neste sentido, podemos dizer que o Twitter é “um verdadeiro e próprio 

laboratório de microcomunicação em ebulição50” na sociedade (SPADARO, 2013, p. 

130), pois deslocou os “tuiteiros”51 da óptica introspectiva à interacional a partir da 

produção dos seus tweets (SHEPHERD; SALIÉS, 2013, p. 30). E como já visto, a 

interação é aspecto importante para o desenvolvimento desta pesquisa.  

Assim, considerando a premissa defendida por Marcuschi (2004) dos “usos 

sociais da linguagem em consonância como o meio”, Oliveira & Araújo (2011) 

ressaltou ainda outra potencialidade de uso do Twitter: a de colaborar com a 

aprendizagem pedagógica52. Para eles, as possibilidades dessa rede social se 

encontram no “uso” planejado que fazemos dela a partir de nossos interesses; nós 

que construímos suas aplicabilidades educacionais ultrapassando os limites da sala 

de aula.  

Propor um diálogo desta cultura online do Twitter a partir do ambiente 

presencial foi o desafio ao qual nos lançamos ao escolher o gênero notícia como 

forma prototípica a ser abordada quando das produções de textos – tweets – na 

rede, levando em consideração a importância do jornalismo como bem público de 

valor para a sociedade e para a democracia na contemporaneidade, valor este ao 

qual chamamos de capital social – nosso próximo foco de discussão neste trabalho 

investigativo. 

 

                                                           
50 Santaella e Lemos (2010) além de usarem essa metáfora do “estado de fervura” para fazer 
referência ao Twitter, remeteram ao seu ícone dizendo: “tratamos aqui de pegar o pássaro na energia 
do seu voo” (p. 9).   
51 Em 2010, por ocasião do aniversário de 100 anos do Dicionário Aurélio, o verbo “tuitar” foi inclusivo 
em sua lista de vocábulos, assim como os outros termos, tipo: blogar, e-book, tablets, bluetooth.   
52 De acordo com Mattar (2013, p. 86), o Twitter foi eleito a melhor ferramenta para aprendizagem, 
ocupando o primeiro lugar, por quatro anos consecutivos (de 2009 a 2012), na votação realizada 
anualmente pelo Centro for Learning & Performance Technologies. Para ter acesso a esta 
informação, acesse: http://c4lpt.co.uk/top100tools/. 
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2.3.3 Capital social via interação na internet 

 

De acordo com Recuero (2009a) as conexões de uma rede social incidem 

sobre um fator referente à sua qualidade, chamado de capital social. Estudado por 

diversos pesquisadores, possui vertentes variadas de conceituação, mas de um 

modo geral diz respeito à acepção de “valor constituído a partir das interações entre 

os atores sociais” e seu pertencimento a redes.   

Alguns dos conceitos que se destacam na menção de Recuero (2009a) são 

os postulados por Putnam (2000, p.19), dizendo que o capital social “refere-se à 

conexão entre indivíduos – redes sociais e normas de reciprocidade e confiança que 

emergem dela”; Bourdieu (1983, p. 10-12), ao apontá-lo como um recurso conectado 

ao pertencimento a um determinado grupo; às relações que um dado ator é capaz 

de manter; e o conhecimento e reconhecimento entre os participantes de um grupo; 

e por fim, Coleman (1988, p. 48) explicitando que “o capital social não está nos 

atores em si, mas em sua estrutura de relações”.  

Numa visão distintiva, pormenorizada por Recuero (2009a, p. 49): 

 

Para Putnam (2000), o capital social percebido pelos indivíduos pode ser 
transformado em algo possuído por indivíduos ou grupos. [...] para ele, as 
instituições e comunidades são essenciais para a formação do capital social 
e essencialmente responsáveis pelo mesmo. Já para Bourdieu (1983) e 
Coleman (1988), o capital social não está nos indivíduos, mas nas relações 
entre as pessoas. Os indivíduos percebem esse capital social e podem 
transformá-lo, operacionalizá-lo em outras formas de capital, mas não 
podem possuir capital social. 

 

Assim, temos associações do capital social com a produção de valores 

socialmente relevantes nas relações estabelecidas pelas conexões e como um 

produto do social que pode ser apropriado pelos indivíduos de um grupo 

(RECUERO, 2011, p. 4). Trata-se de conceito metafórico, com ênfase na existência 

de vantagens em pertencer a grupos sociais, que podem ser apropriadas pelo grupo 

e/ou pelos atores, uma vez que estes possuem motivações que os levam a 

determinadas ações, com vistas a investimentos que darão retornos conjecturados. 

Isto significa que considerar o capital social enquanto capital é tê-lo como produto de 

investimento dos indivíduos em suas redes e dos valores ali construídos. 

Para tanto, Recuero e Zago (2011, p. 2), tomando como referência Lin (2001) 

explicam que nessa concepção subjazem três elementos: ii) os recursos – providos 
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de valor da cultura do próprio grupo ou pela sua escassez; ii) a estrutura social – 

com consistência nas hierarquias, regras, convenções e posições a partir dos 

recursos disponíveis; iii) as ações -  condizentes com as escolhas dos agentes 

capacitados  a mobilizar os recursos. Desta forma, o capital social pode ser 

considerado um bem misto, dotado de características públicas, já que não beneficia 

apenas aquele que investe (PUTNAM, 2000) e privadas, por permitir aos atores a 

apropriação dos valores produzidos pela estrutura social (BURT, 1992). 

Há, pois, um duplo aspecto nesse emaranhado da rede de conexões entre os 

seus membros, que oscila do coletivo ao individual na medida em que um valor 

constituído coletivamente (PUNTAM, 2000) pode ser também usufruído pelos atores 

sociais conforme seus objetivos pessoais (LIN, 2001). Contudo, a estrutura das 

redes sociais influencia a circulação das informações, modificando a sua apreensão. 

Assim, outra forma de percepção da operacionalização dos valores intrínsecos ao 

capital social se assenta sobre a classificação em capital conector (bridging) e o 

capital fortalecedor (bonding), também cunhada por Putnam (2000).  

A primeira designa as relações mais distantes entre grupos heterogêneos, 

são os chamados laços fracos, já a segunda remete a intimidade, proximidade e 

outras qualidades normalmente relacionadas com grupos mais coesos, constituindo 

os laços fortes. Consoante Recuero e Zago (2010, p. 73) afirmam que Ellison [et al.] 

(2007) acrescentam ainda uma terceira classificação característica dos sites de 

redes sociais: o capital de manutenção, que permite aos atores manter sua rede 

social mesmo quando estão fisicamente desconectados dela.  

Isto posto, Recuero (2009a, p. 54) aconselha:  

 

É preciso, assim, estudar não apenas a existência das conexões entre 
atores nas redes sociais mediadas pelo computador, mas, igualmente, 
estudar o conteúdo dessas conexões, através dos estudos de suas 
interações e conversações. Esse conteúdo pode sim auxiliar a compreender 
também a qualidade dessas conexões de forma mais completa.  

 

Ao observarmos as ferramentas de uma RSI, então, devemos ter em mente o 

misto de fatores que se entrelaçam – relacional, normativo, cognitivo, confiança no 

ambiente e a presença de instituições (BERTOLINI; BRAVO, 2001) – configurando o 

capital social como elemento-chave para a compreensão dos padrões de conexão 

estabelecidos entre os atores sociais bem como quando da sua modelagem na rede. 
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E diante da complexidade do cenário virtual com a eclosão das RSI valores 

inerentes à sua dinâmica foram suscitados, de maneira que, o capital social, antes 

pertencente ao âmbito dos estudos da Sociologia, foi adotado na Análise de Redes 

Sociais, submetendo-se a atualização de seu significado para a seguinte concepção: 

“um conjunto de recursos de um determinado grupo, que pode ser usufruído por 

todos os membros do grupo, ainda que individualmente, e que está baseado na 

reciprocidade” (RECUERO, 2009a, p. 50). 

Portanto, em meio às diferentes formas de percepção do capital social, 

interessa-nos em nossa pesquisa, concebê-lo sob o foco dos valores estabelecidos 

por meio das relações de interação entre os indivíduos, enquanto um bem coletivo 

que pode ser individualmente construído pelos usuários e ainda apropriado pelo 

público através da sua circulação na rede e materialização das práticas discursivas 

feitas via Twitter para a expressão dos pensamentos.  

Então, após navegarmos pelas redes teóricas que perpassam a nossa 

investigação, passemos, agora, a adentrar no espaço do empirismo seguindo, 

primeiramente, a trilha dos métodos que nos levam a uma melhor consolidação dos 

conhecimentos científicos adquiridos na experiência linguística vivenciada. Vamos 

aos links metodológicos da pesquisa! 
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P@rte II – OS LINKS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Na pesquisa, como em toda obra de arte, a segurança se produz na 
incerteza dos caminhos. [...] Se os caminhos se fazem andando, também o 

método não é senão o discurso dos passos andados, certamente muito 
pertinente para a certificação social do trabalho concluído [...].  

(MARQUES, 2006, p. 116-117) 
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3 SISTEMATIZANDO A METODOLOGIA 

 

 
Para que um conhecimento possa ser considerado científico, torna-se 

necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a 
sua verificação. Ou, em outras palavras, determinar o método que 

possibilitou chegar a esse conhecimento. 
 (GIL, 1999, p. 26) 

 
A prática nasce da concepção sobre o que deve ser realizado, e qualquer 

tomada de decisão fundamenta-se naquilo que se afigura como o mais 
lógico, racional, eficiente e eficaz. 

(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 17) 

 

Procuramos, aqui, apontar “os links” metodológicos traçados neste estudo, 

que nos serviram de guia e sustentáculo para o desenvolvimento das ações durante 

o processo de busca das respostas às nossas questões de pesquisa – focadas no 

despertar do interesse e gosto nos alunos pela produção de textos, na promoção do 

letramento digital a partir de uma proposta prática e no como se processa o ensino-

aprendizagem de gêneros nos novos moldes digitais – em consonância com a 

concretização dos objetivos almejados.   

Nesta perspectiva, serão esclarecidos a tipologia, abordagem e enfoque 

adotados, considerando que o foco – nosso objetivo geral – é investigar a prática de 

produção textual do gênero notícia via Twitter em turma do 9º ano do Ensino 

Fundamental, traçado a partir da situação-problema de desinteresse e resistência do 

alunado para com esta atividade e concomitante curiosidade para com o uso dos 

recursos tecnológicos.  

Consequentemente, necessitamos também pontuar a caracterização do 

lócus, delimitação do corpus, a instrumentalização utilizada para a coleta de dados, 

as ações didáticas, bem como os procedimentos de análise dos elementos 

coletados53; em concordância ao que sugere Gil (1999) na epígrafe deste capítulo 

quanto à indispensabilidade de identificar as operações mentais e técnicas que 

possibilitam a sua verificação do conhecimento científico construído.  

Lembramos, então, os objetivos específicos ancorados na nossa proposta:  

                                                           
53 O perfil dos sujeitos voluntários da pesquisa apresenta-se até este capítulo apenas numa visão 
geral, sendo complementada por esclarecimentos pormenorizados no subtópico 4.1 “Conhecendo os 
#repórteresporunsdias”, onde os descrevemos através da tabulação de gráficos representativos das 
respostas ao questionário aplicado, sendo estes correlacionados com a análise das categorias 
escolhidas, posteriormente. 
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 i) verificar princípios de textualidade (coerência, coesão, intencionalidade, 

informatividade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade) nos tweets-

notícia produzidos pelos alunos; 

ii) identificar a presença dos elementos constitutivos do gênero notícia nas 

produções, com base em sua forma prototípica bem como seu estilo, tema e 

composição, para posterior classificação do tipo de transmutação (reelaboração) 

genérica ocorrido; 

iii) averiguar como se deu o processo de interação social na escrita dos tweets-

notícia publicados pelos alunos sujeitos da pesquisa. 

Para alcançar tais objetivos, antecipamos que nossa investigação se 

caracteriza, em linhas gerais, por pesquisa-participante, de abordagem qualitativa, 

com enfoque indutivo, cuja instrumentalização parte da coleta de dados via notas de 

campo, com aulas expositivas dialogadas, uso de questionário com perguntas 

fechadas e abertas e ainda de prints screen dos tweets-notícia produzidos pelos 

sujeitos da pesquisa. 

Segundo Gil (2002, p. 55 - 56), a pesquisa-participante “caracteriza-se pela 

interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas”. No contexto 

dessa pesquisa os membros participantes são alunos do 9o ano e pertencem as 

classes sociais menos favorecidas, cujas potencialidades e aspirações necessitam 

de incentivo para o seu desenvolvimento autônomo. Ainda, de acordo com o referido 

autor a pesquisa-participante envolve posições valorativas e mostra-se 

comprometida com a minimização da relação entre dirigentes e dirigidos, suscitando 

muita simpatia entre os grupos comunitários.  

A esse respeito, Brandão (1999, p. 60) afirma que: 

 

A potencialidade da pesquisa participante está precisamente no seu 
deslocamento proposital das universidades para o campo concreto da 
realidade. Este tipo de pesquisa modifica basicamente a estrutura 
acadêmica clássica na medida em que reduz as diferenças entre objeto e 
sujeito de estudo. Ela induz os eruditos a descer das torres de marfim e a se 
sujeitarem ao juízo das comunidades em que vivem e trabalham, em vez de 
fazerem avaliações de doutores e catedráticos.  

 

Vemos, pois, que se trata do desafio da articulação entre o conhecimento 

teórico e a práxis a partir de um diálogo aberto envolvendo membros da comunidade 

científica (pesquisadora e orientadora – no caso) e o homem comum (alunos) com 

suas inquietações quanto à realidade que o cerca, à sua identidade, seus interesses 
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e valores, tidas como indícios das necessidades sociais em geral para o progresso 

no desenvolvimento da civilização. 

Concernente à abordagem qualitativa, por sua vez, Oliveira (2008, p. 41), 

conceitua-a como um processo de reflexão e análise da realidade através da 

utilização de métodos e técnicas (observações, aplicação de questionários, 

entrevistas e análise descritiva dos dados) para a compreensão detalhada do objeto 

de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. Bogdan e 

Biklen (1994, p. 47-50) acrescentam como suas características básicas cinco 

pontos: ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

instrumento principal; dados da investigação predominantemente descritivos; foco 

maior no processo que no produto (resultados); análise dos dados feita de forma 

indutiva; e o significado que as pessoas dão às experiências vividas é de suma 

importância para o pesquisador (capturar a perspectiva dos participantes). 

Tendo em mente, pois, a nossa realidade de pesquisa trabalhamos com uma 

turma de 9º ano, da Escola Municipal Lindaura Silva, em Apodi-RN, à qual já havia 

sido escolhida desde a concepção do projeto quando os estudantes cursavam o 8º 

ano e eram alunos desta pesquisadora. Deste modo o ambiente tornou-se natural 

uma vez que eles já eram sabedores da ação projetada e tiveram apenas que ser 

orientados, através de aulas presenciais, para o desenvolvimento da produção de 

textos. Assim, nossas ações foram guiadas com base na afirmação de Costa e 

Costa (2001, p. 62) sobre a pesquisa qualitativa trabalhar com foco no subjetivo dos 

sujeitos (crenças, valores, atitudes, etc.) durante o processo investigativo, ainda que 

sejam coletados dados quânticos, porém sem tratá-los de forma avançada. 

Acerca da opção pelo enfoque indutivo, justifica-se pelo fato de partirmos da 

observação e experimentação de um fenômeno particular para se chegar a 

conclusões gerais como produto de análise dos dados processados. Assim, Gil 

(1999, p. 28) enfatiza que: “de acordo com o raciocínio indutivo, a generalização não 

deve ser buscada aprioristicamente, mas constatada a partir da observação de 

casos concretos suficientemente confirmadores dessa realidade”.  

Em outras palavras, a indução refere-se a um processo mental que parte de 

dados particulares, suficientemente constatados, para a inferência de uma verdade 

universal, não contida nas partes examinadas, ampliando o conteúdo das premissas 

de base. Trata-se de atribuir certa verossimilhança à conclusão dos aspectos 

previstos por meio de argumentos indutivos. Segundo Lakatos e Marconi (2003, 
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p.86-87) três elementos fundamentais devem ser considerados em toda indução: a 

observação dos fenômenos, a descoberta da relação entre eles e a generalização 

desta relação. Ou seja: primeiro observa-se os fatos para descobrir as causas de 

sua manifestação; em seguida, procura-se agrupá-los no intuito de encontrar a 

relação constante existente entre eles; e depois, generaliza-se a relação encontrada 

na precedente por intermédio de uma classificação.  

Após o esclarecimento quanto aos métodos adotados, passemos a 

especificação do campo de pesquisa. 

 

 

 

3.1 Caracterização do lócus 

 

De acordo com Minayo (1999) o campo de pesquisa é concebido como o 

recorte feito pelo pesquisador em termos de espaço que representa a realidade 

empírica a ser estudada sob a perspectiva de concepções teóricas de 

fundamentação para o objeto de investigação, onde se manifestam 

intersubjetividades e interações entre pesquisador e grupos estudados, propiciando 

a criação de novos conhecimentos. A esse respeito, a referida autora explicita que:  

 

Além do recorte espacial, em se tratando de pesquisa social, o lugar 
primordial é ocupado pelas pessoas e grupos convivendo numa dinâmica de 
interação social. Essas pessoas e esses grupos são sujeitos de uma 
determinada história a ser investigada, sendo necessária uma construção 
teórica para transformá-los em objetos de estudo (MINAYO, 1999, p. 54). 

 

Frente a estas circunstâncias, precisamos nos deter a especificação do nosso 

campo de investigação para, mais adiante, vermos quanto aos sujeitos participantes. 

Sendo assim, partimos do contexto escolar ao ciberespaço perfazendo dois recortes 

espaciais: um social e outro virtual, sendo neste último onde se assenta, de fato, o 

lócus que deu suporte a pesquisa. Ou seja: apresentamos, primeiramente, a 

realidade física que se constituiu como “ponto-de-partida” do nosso estudo e seus 

sujeitos; para focarmos, então, no nosso “ponto-de-chegada”: timeline individual dos 

alunos na RSI Twitter – considerada, aqui, como suporte virtual para a produção dos 

tweets-notícia.  
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O lócus da investigação se constitui de uma turma do 9º ano da Escola 

Municipal Lindaura Silva, identificada como turma “A”, composta por 23 alunos, em 

sua maioria, ex-alunos da pesquisadora, visto ser este o lugar de sua lotação na 

qualidade de professora concursada de Língua Portuguesa, porém desfrutando de 

licença para fins de estudos acadêmicos, no momento da coleta do corpus.  

A referida escola foi fundada no ano de 1998 e recebeu esse nome em 

homenagem a uma antiga (já falecida) professora da rede municipal de Educação. 

Está localizada à rua Cajarana S/N, conjunto Cohab, na cidade de Apodi-RN, mas 

funcionou, por 10 anos, em prédios alugados pela prefeitura nos bairros Centro e 

São Sebastião, vindo a ter sua sede própria somente no ano de 2008 – onde, 

atualmente, também funciona o Núcleo Avançado de Educação Superior de Apodi 

(NAESA / UERN), no período noturno. É tida como a maior escola do município, com 

cerca de 726 alunos matriculados, ofertando desde a Educação Infantil até o Ensino 

Fundamental I e II, entre os turnos matutino e vespertino. Contudo, seu espaço físico 

não acomoda toda a sua clientela, sendo necessário o subsídio de outro prédio 

público como anexo, situado à rua Joaquim Teixeira de Moura, BR-405. 

Trata-se de uma instituição pública de ensino bem conceituada, avaliada pelo 

IDEB de 2011 com nota 4,8 nos Anos Iniciais (média projetada era de 5,1) e 3,8 nos 

Anos Finais (média projetada era de 3,5), concretizando um bom desempenho no 

índice geral esperado. Em 2012, a escola já foi contemplada com o Programa “Mais 

Educação” do Governo Federal que oferece estudos em tempo integral; recebeu 

também premiação na OBMEP pelo destaque na participação de dois alunos; além 

disso, a escola é referência ainda na aprovação de seus alunos para o ingresso nos 

cursos técnicos oferecidos pelo IFRN.  

Em sua estrutura, ela conta com 8 salas de aula (na sede) e 12 (no anexo); 1 

sala p/ professores; 1 sala multifuncional com acesso a internet; 1 sala p/ secretaria 

e 1 diretoria; 1 biblioteca;  2 banheiros p alunos (masculino e feminino); 1 banheiro 

para funcionários; 1 cozinha; 1 depósito e 1 pátio. Quanto aos recursos humanos, 

dispõe de 73 funcionários em seu quadro efetivo, sendo 30 professores – destes: 4 

graduados, 25 com pós-graduação lato sensu e 1 pós-graduando stricto sensu (esta 

pesquisadora). Todos atuando em sua área de formação.   

Quanto à caracterização do espaço social utilizado neste estudo – 

considerado o lócus principal – trata-se da timeline individual de cada aluno da turma 

na RSI denominada Twitter; onde estes publicaram suas produções de texto do 
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gênero notícia, conforme orientações dadas pela professora-pesquisadora. 

Aproveitamos, pois, para esclarecer o porquê da opção feita em trabalhar o Twitter 

como ferramenta pedagógica para a prática de produção textual com os alunos: na 

nossa visão, tornou-se mais conveniente devido ao fato de que muitos dos 

estudantes da referida turma já tinham certa familiaridade com as redes sociais, 

inclusive com o próprio Twitter e, cotidianamente, foi constatado o grande interesse 

e curiosidade dos mesmos no que se refere ao uso dos recursos tecnológicos, 

embora alguns não tivessem acesso frequente à rede virtual Internet54. 

Lembrando: Twitter é um sistema para enviar posts em miniatura – os 

chamados tweets – sendo que, um post é quase um artigo, pela exigência tempo e 

reflexão demandados, já um tweet pode ser uma ideia, um conceito, uma 

informação, uma sugestão, um apelo, uma notícia... qualquer texto passível de uma 

escrita breve para propagação veloz (SPADARO, 2013, p. 127). E considerando que 

“todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das intenções 

comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, os quais 

geram usos sociais que os determinam” (BRASIL, 1998, p. 21), optamos pelo gênero 

digital tweet-notícia como delimitação do nosso corpus. Passemos às 

especificidades deste aspecto da pesquisa. 

 

 

 

3.2 Delimitação do corpus 

 

A palavra corpus (latim; plural corpora) significa corpo, simplesmente; mas 

nas ciências históricas ela remete a uma coleção de textos. Segundo expresso por 

Bauer e Aarts (2002, p. 44), o referido termo pode ser definido como "um corpo de 

uma coleção completa de escritos ou coisas parecidas; o conjunto completo de 

literatura sobre algum assunto... vários trabalhos da mesma natureza, coletados e 

organizados" (Oxford English Dictionary, 1989); como "uma coleção de textos, 

especialmente se for completa e independente" (McARTHUR, 1992); ou ainda como 

                                                           
54 Adiante, no subtópico 4.1 “Conhecendo os #repórteresporunsdias”, apresentamos um gráfico 
representando dados concretos.   
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"uma coleção finita de materiais, determinada de antemão pelo analista, com 

(inevitável) arbitrariedade, e com a qual ele irá trabalhar" (BARTHES, 1967).  

Perseguindo esta vertente, nosso corpus é constituído por um conjunto de 

textos do gênero notícia produzidos por alunos – 12 participantes da pesquisa, ao 

total – em sua timeline individual na RSI Twitter, durante período pré-determinado 

compreendido entre 02 de julho e 02 de agosto de 2013, perfazendo, exatamente, 

um mês de contato direto, com encontros presenciais e virtuais – este, ocasional55.  

Considerando as diversas possibilidades de recorte existentes, resolvemos 

abordar o gênero notícia, pela conveniência de sua caracterização – relato de um 

fato que tem como elementos constitutivos os eixos: o quê, como, onde, quando e 

por que – configurar-se como desafio na transmutação para a conjuntura da rede 

social escolhida como ferramenta tecnológica desta experiência: o Twitter (cuja 

limitação é de 140 caracteres por postagem). 

Tais textos publicados na conta do Twitter de cada aluno-usuário, 

denominados por nós de tweets-notícia, apresentaram temáticas diversas, porém 

com delimitação a nível interestadual feita pela própria professora-pesquisadora no 

intuito de focar uma realidade mais próxima da vivência dos sujeitos participantes.   

Ao todo, o conjunto de textos publicados é constituído de 33 tweets-notícia, 

dos quais utilizamos em nossa análise um número variável de 5 a 15 por categoria, 

conforme o foco de discussão da mesma. Vale salientar que os tweets-notícia 

selecionados para amostra das especificidades de análise em cada categoria podem 

variar quanto à autoria de produção do texto pelo fato de alguns alunos terem 

produzidos mais do que outros; o que justifica também nossa não predileção em 

apresentar de forma individualizada por perfil do usuário o rendimento dos alunos 

participantes.  

Incorremos, a seguir, sobre o como esses tweets-notícia – e outras 

informações importantes para o construto desta pesquisa – foram sistematizados na 

análise das categorias elencadas. Ou seja: quanto à instrumentalização usada no 

processo de reunião dos dados expostos.  

 

 

 

                                                           
55 Mais informações sobre este aspecto no tópico 3.4, denominado “Ações didáticas”.   
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3.3 Instrumentalização da coleta de dados 

 

Para a coleta de dados da nossa investigação, utilizamo-nos de instrumentos 

constitutivos da pesquisa de campo, almejando entrelaçá-los com o aporte teórico 

que nos serviu de base. Assim, no desvendamento da realidade social trabalhamos 

com o planejamento de aulas expositivas dialogadas, para dá subsídio aos alunos 

quando da produção dos textos, o qual foi colocado em prática pela pesquisadora 

com a autorização expressa da secretária municipal de Educação e da diretora da 

escola.  

Na oportunidade, posterior ao ato de ministrar aulas, sempre eram feitos os 

registros de observações pontuais na ficha criada para “Notas de campo” – “relato 

escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiência e pensa no decurso da 

recolha e refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo” (BOGDAN e BIKLEN, 

1994, p. 150) – com o anseio de capturar o máximo de informações possíveis sobre 

as percepções dos alunos e professora-pesquisadora durante o desenvolvimento 

dos encontros (presenciais e virtuais). O que entra em concordância ao sugerido por 

Lakatos e Marconi (2003, p. 194) acerca da observação participante, afirmando 

tratar-se da participação e incorporação real do pesquisador com a comunidade ou 

grupo, de modo a ficar tão próximo quanto um membro do grupo que está 

estudando, por participar das atividades normais deste.  

Assim, ganhar a confiança coletiva e fazer os integrantes da comunidade 

compreenderem a importância da investigação além de conhecer os objetivos de 

pesquisa é imprescindível para a constituição das informações, pois observador e 

observado ficam do mesmo lado no construto investigativo. Neste caso, pelo fato 

desta pesquisadora pertencer a mesma comunidade a qual investiga, tivemos uma 

observação participante firmada na espontaneidade durante todo o processo.  

Além das aulas expositivas dialogadas, sua observação e registro das notas 

de campo, também foi feito uso de um questionário como subsídio, que nos permitiu 

ter um melhor conhecimento das opiniões, crenças, interesses e situações 

vivenciadas no contexto pedagógico pelos sujeitos participantes da pesquisa e, 

desta forma, construirmos um perfil dos mesmos,  o qual será correlacionado, um 

pouco mais adiante, aos textos produzidos. Antecipamos que, achamos, por bem, 

trabalhar com questões mistas considerando a importância tanto daquelas 

caracterizadas como fechadas, que possibilita-nos a separação em categorias 
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demarcadas e posterior quantificação, como também as denominadas abertas (por 

deixar o respondente mais à vontade para expressão de suas percepções).  

O referido questionário (Apêndice B), contendo 10 perguntas, foi entregue a 

todos os alunos da turma em que trabalhamos esta experiência, sendo que, dos 23 

alunos, 1 deixou de entregar suas respostas para tabulação dos dados – então 

quando dos resultados referentes às perguntas feitas neste instrumento, devemos 

considerar apenas 22 informantes. O questionário estava estruturado da seguinte 

forma: Inicialmente, uma saudação da pesquisadora acompanhada pelo 

esclarecimento sobre a proposta do estudo e pedido de colaboração dos sujeitos 

participantes. Depois, uma parte para o preenchimento dos dados pessoais, 

intitulada “Informações gerais”. E posteriormente, vinham as questões mistas; sendo 

cinco sobre o “contexto escolar” e cinco relacionadas ao “ciberespaço”.  

Por fim, para a amostra do nosso corpus foram feitos prints das páginas 

virtuais (timelines) dos alunos-usuários do Twitter contendo os tweets-notícia feitos 

por eles, para posterior análise das categorias teóricas escolhidas nesta pesquisa, 

sendo elas: textualidade, através dos pressupostos de Marcuschi (2002, 2004) e 

Koch e Elias (2012); transmutação (reelaboração) genérica defendida por Araújo 

(2006), Zavam (2009) e Costa (2010), e interação (virtual) em Bakhtin (1981) e 

Recuero (2009).  

Para uma melhor compreensão dos dados coletados, vejamos “como” se deu 

o processo didático para a sua construção, “clicando no link” abaixo.  

 

 

 

3.4 Ações didáticas 

 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 90) os estudos incidem sobre uma 

organização específica, ao longo de um período determinado de tempo, relatando o 

seu desenvolvimento. Deste modo, quando do momento da pesquisa de campo, 

foram dadas 09 aulas à turma com orientações gerais e específicas sobre o estudo, 

respectivamente em: dia 02/07/2013 (3h/a); 03/07/2013 (2h/a); 05/07/2013 (2h/a) e 

02/08/2013 (2h/a). Assim, tivemos quatro momentos presenciais e neste intervalo de 

tempo, encontros virtuais ocasionais. É importante ressaltar que, inicialmente, a 
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experiência de produção de textos feita pelos alunos, foi estimada em três semanas 

de duração, entretanto, a pesquisadora achou por bem prorrogar. Sendo assim, o 

trabalho de campo foi desenvolvido durante um mês, totalizando cinco semanas.  

A opção pela prorrogação do período destinada para a experiência se 

justificou pelo fato de, na primeira aula prática a sala multifuncional estava sem 

acesso à rede, levando professora-pesquisadora e alunos a ficarem na sala de 

leitura da escola a fim de conseguir conexão – momento este, considerado 

atribulado uma vez que se tornou necessário o compartilhar em dupla das 

ferramentas tecnológicas disponíveis no momento (notebooks, tablet, celulares) – da 

professora-pesquisadora, da escola e de alguns alunos.  

Além disso, na semana seguinte ao início dos trabalhos para a coleta do 

corpus, os alunos foram submetidos às avaliações bimestrais, entrando em recesso 

pelas duas subsequentes, o que pode ter interferido negativamente na participação, 

considerando a preocupação do alunado em estudar e/ou não acesso à internet. Por 

isso o pedido de mais 2h/a concedidas pela direção para o encerramento oficial das 

postagens na rede.  

Assim, na tentativa de alcançar os objetivos traçados – verificar princípios de 

textualidade nos tweets-notícia; identificar os elementos constitutivos do gênero; e 

averiguar como se deu o processo de interação social – nos dois primeiros dias de 

encontro presencial (02 e 03/07/2013) a professora-pesquisadora esclareceu para a 

turma questões referentes à proposta de experiência prática de ensino-

aprendizagem da LP e sua correlação com os estudos da disciplina de mestrado, 

além de ter abordado todo um esboço explicativo sobre o Twitter e o gênero notícia, 

fundamentado em suas especificidades, funções e exemplificações; na tentativa de 

incitar o alunado a participar do projeto de produção textual via Twitter.  

Os alunos, em sua maioria, ficaram interessados em participar da pesquisa 

como voluntários e dispostos a produzir os textos. Na oportunidade, também 

responderam ao questionário. 

No terceiro momento de encontro presencial, ocorrido em 05/07/2013, 

tivemos dificuldades, como já foi dito, pelo fato da rede de acesso virtual está com 

problemas. Um fato curioso registrado nesta oportunidade foi um aluno ter 

expressado claramente recusa em participar das produções textuais, porém não quis 

revelar motivos.  
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No quarto e último encontro presencial, dia 02/08/2013, os alunos tiveram a 

oportunidade, mais uma vez, de ler outras notícias em endereços virtuais para, 

então, produzirem os próprios textos. Também foram esclarecidos sobre a 

necessidade do consentimento posterior dos pais, expresso em documento 

específico, daqueles que fariam parte do recorte desta pesquisa, por serem menores 

de idade.  Esta aula também foi crucial para a inserção de alguns que, todavia, não 

tinham participado – seja pelo não acesso a internet, por dúvidas na estrutura da 

produção textual e quanto à RSI Twitter ou pela dedicação aos estudos para as 

avaliações. Neste momento, aproveitamos ainda para fazer registros fotográficos do 

desenvolvimento da atividade e dos sujeitos participantes. 

Vale salientar que, durante os encontros virtuais a pesquisadora sempre 

estava a postar orientações direcionadas aos alunos e links para um melhor 

esclarecimento da prática de produção, bem como a enviar mensagens diretas via 

Twitter (e via facebook – rede de maior concentração dos alunos) para estimulá-los 

a participar e criar os tweets-notícias. E por estar distante, fisicamente, dos alunos a 

pesquisadora recorreu ainda à ajuda da diretora e da professora substituta para 

solicitar mais engajamento no projeto de desenvolvimento de produção de texto.  

Por fim, ainda tivemos um encontro presencial com os pais dos alunos-

voluntários da pesquisa – no dia 12/12/2013, na Escola Municipal Lindaura Silva – 

para deixá-los (cons)cientes do desenvolvimento do trabalho e manifestar a opinião 

quanto à participação do filho neste processo, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, caso a favor, com recebimento de uma  cópia do documento. 

Todos os pais, então, foram unânimes ao manifestar apoio à pesquisa acadêmica 

que ora se concretiza.   

Na sequência, temos a oportunidade de “acessar” os procedimentos de 

análise dos dados para melhor entendermos como se manifestam no corpus as 

categorias escolhidas para a fase de análise, cuja dinâmica se constitui pelo 

movimento de um olhar interpretativo, que confirma ou não os pressupostos da 

pesquisa e/ou responde às questões formuladas, ampliando – como expõe Minayo 

(1999, p. 69) – o conhecimento sobre o assunto pesquisado, em articulação com o 

contexto cultural do qual faz parte. 
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3.5 Procedimentos de análise dos elementos coletados  

 

Com os dados coletados e os resultados obtidos, passamos a etapa central 

da constituição da pesquisa que é a análise e interpretação destes, focadas na 

busca de respostas às questões investigativas por meio da aplicação lógica dedutiva 

ou indutiva frente à realidade experimentada (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 167-

168). Desta forma, a importância dos dados não está em si mesmos, mas na 

descoberta e explicação das causas da ocorrência do fenômeno em pauta, 

permeadas por um processo de entrelaçamento entre duas operações distintas: 

análise – onde o pesquisador detalha os dados colhidos na tentativa de evidenciar 

as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores, por 

comprovação ou refutação, como resposta às suas indagações – e interpretação –  

atividade intelectual que procura atribuir um significado mais amplo às respostas por 

meio de inferências que ligam a teoria, aspectos metodológicos e realidade social.  

Outrossim, nossa pretensão na configuração do próximo capítulo, quando da 

exposição dos dados reunidos, foi buscar a intersecção entre estes procedimentos, 

estabelecendo o desenvolvimento analítico-interpretativista das informações 

representadas em gráficos, a partir do questionário aplicado aos alunos, em 

correlação com a manifestação das categorias teóricas escolhidas nas produções 

dos tweets-notícia, recortados através de prints screen. Lembrando que, “quando 

falamos em categorias teóricas estamos nos referindo às leituras convergentes ao 

tema central do estudo” (OLIVEIRA, 2008, p. 94), à sistematização dos conteúdos 

que engendram toda a fundamentação e que darão sustentação aos objetivos de 

pesquisa firmados.  

Nesta perspectiva, seguimos a ótica de Bogdan e Biklen (1994, p. 221), ao 

afirmarem que as categorias são originadas de acordo com as questões e 

preocupações de investigação, podendo a classificação dos dados coletados 

resultar numa oscilação entre categorias empíricas – relacionadas com a pesquisa 

de campo – e/ou unidades de análise – fala dos atores sociais a partir da aplicação 

de questionários.  Para tal, à medida que fomos lendo os dados, foi imprescindível o 

destaque de certas palavras / frases repetitíveis, padrões de comportamento, formas 

de pensamentos dos sujeitos e acontecimentos regulares verificados para a 

constituição das categorias de codificação.  
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Destarte, somente após essa categorização de dados é que iniciamos o 

processo de análise dos dados coletados, onde sua sistematização se deu por bloco 

das unidades de análise, tendo como norte de referência a teoria subjacente. Assim, 

os procedimentos de análise dos dados estão organizados pelo estabelecimento das 

seguintes categorias teóricas:  

 Textualidade – consideramos a ocorrência dos princípios de textualidade -  

coerência, coesão, intencionalidade, informatividade, aceitabilidade, situacionalidade 

e intertextualidade nos tweets-notícia produzidos pelos alunos; 

 Transmutação (reelaboração) genérica – tomamos como referência a 

identificação da presença dos elementos constitutivos do gênero notícia nas 

produções, com base em sua forma prototípica bem como seu estilo, tema e 

composição, para posterior classificação do tipo de transmutação (reelaboração) 

genérica ocorrida quando da realização desse gênero por meio de 140 caracteres. 

Nesta variável incide, pois, sobre as unidades categóricas de análise o estilo verbal 

como referente à escolha do vocabulário, o uso de figuras de linguagem, a 

composição de estruturas frasais e as escolhas linguísticas e discursivas feitas pelo 

autor; o conteúdo temático correspondente ao que pode e deve ser dito num 

provável enunciado; e quanto à estrutura composicional, que diz respeito à estrutura 

formal propriamente dita. Além destas, temos a classificação proposta por Costa 

(2010, p.74): reelaboração criadora emergente, reelaboração criadora 

estandardizada, reelaboração inovadora interna e reelaboração inovadora externa, 

considerando a proposta inicial de Zavam (2009). 

 Interação social – procuramos averiguar como se deu o processo de interação 

social na escrita dos tweets-notícia publicados pelos alunos participantes da 

pesquisa, considerando com quem esses sujeitos interagem, seu nível de letramento 

digital e ainda a incidência do capital social como constitutivo das relações entre os 

sujeitos interacionais.  

As categorias aqui elencadas vão de encontro as nossos objetivos específicos 

como tentativa de encontrar respostas para as questões de pesquisas construídas, 

sendo estas, por sua vez, coadunados ao objetivo geral de nosso estudo: investigar 

a prática de produção textual do gênero notícia via Twitter em turma do 9º ano do 

Ensino Fundamental.  

Por fim, acrescentamos que, estando a abordagem qualitativa arraigada a 

uma metodologia interativa, como afirma Oliveira (2008, p. 103), a categorização de 
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dados configura-se como um processo dialético e flexível que permite ao 

pesquisador(a) voltar ao campo investigativo quantas vezes se fizer necessário na 

análise para complementações de informações que não foram dadas durante o 

círculo hermenêutico- dialético.  

É sob esta perspectiva de retomadas que tentamos manter a “conexão dos 

links” no próximo capítulo, intitulado “os tweets-notícia”, como forma de já explicitar o 

gênero discursivo produzido e seu suporte digital de manifestação da linguagem. 

Portanto, vejamos como se dá a forma de comunicação contemporânea da esfera 

jornalística diante da complexidade do espaço Web. 
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P@rte III –  OS TWEETS-NOTÍCIA 

 

O empirismo é uma das principais habilidades necessárias aos experts digitais: 
somente por meio dele é possível adquirir maestria e domínio de um ambiente 
caracterizado pela complexidade e velocidade. A criatividade e o pensamento 
crítico são habilidades essenciais para era digital – não apenas para jovens e 
estudantes, mas também, e principalmente, para professores e educadores.  

(GABRIEL, 2013, p. 229) 
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4 O USO DO TWITTER EM SALA DE AULA 

 

 
Quando dominamos um gênero, não dominamos uma forma linguística e sim uma forma de 

realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares.  
(MARCUSCHI, 2002, p. 29) 

 
Assim como a evolução humana não é exclusivamente genética, mas também 

tecnológica, a evolução social não pode ser exclusivamente tecnológica, pois envolve 
os múltiplos aspectos implícitos na crescente complexidade humana, uma 

complexidade que é indissociável das tecnologias da linguagem na medida em que 
estas não podem ser separadas da nossa própria natureza.  

(SANTAELLA, 2007, p. 203) 
 
 

Em função dos novos processos de comunicação, os suportes tecnológicos 

dispostos na / pela Web favorecem o aparecimento de gêneros discursivos 

inovadores, de modo a reincidir sobre a constituição de uma outra sociedade, 

igualmente nova em que a linguagem é marcada por formas híbridas, multimodais, 

incessantemente atualizadas pela interação entre os sujeitos.  É o que acontece 

com o objeto-textual tweet, sobre o qual nos debruçamos nesta pesquisa, 

considerado em sua especificidade prototípica pertencente à esfera jornalística e por 

nós denominado de tweet-notícia.   

A premissa basilar utilizada como norte se assenta, pois, em Bakhtin (2003) 

ao defender que o gênero discursivo é um evento sociointeracional singular da 

comunicação humana, permeado por uma esfera de suas atividades cotidianas, 

onde o discurso, sendo produtor de sentidos construídos por sujeitos em interação, 

se concretiza através de enunciados. Em outras palavras: É no interior das 

diferentes esferas constituidoras da vida social que os gêneros discursivos se 

elaboram. Podemos dizer então que, para Bakhtin, o estudo da língua tem como 

foco a materialização do discurso advinda das relações dialógicas estabelecidas por 

sujeitos historicamente localizados.   

E sendo as relações socioculturais intrinsecamente diversas, os gêneros 

discursivos que perpassam todos os campos das atividades humanas (trabalho, 

cotidiano, científico, jornalístico, etc.) são também heterogêneos, múltiplos, situados 

em um continuum de situações discursivas que estimula o aparecimento de 

diferentes “tipos” de enunciados relativamente estáveis, moldados em função das 

próprias condições e finalidades de produção do evento comunicacional.  
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Trazendo, pois, para a ambiência do contexto da sociedade em rede, Araújo 

(2004, p. 93), firmado em Bakhtin (1981) afirma que, na medida em que as esferas 

se complexificam, os gêneros também tendem a (re)formatar-se, por entrar em um 

processo complexo de formação para dar conta das novas necessidades 

instauradas pelas esferas. Nesse sentido, toda e qualquer atividade comunicativa 

passa a ser influenciada, em maior ou menor grau, pelas características contextuais 

do ambiente de sua prática, como é o caso da Web, mais especificamente do 

Twitter, cujo valor das informações que circulam em sua conjuntura incita o diálogo 

livre, ainda que seja via limitados 140 caracteres por tweet; mas que, pela sua 

característica singular de instantaneidade, hiperconcisão e agilidade extrema, possui 

alto potencial de interação para o acesso e divulgação de informações em tempo 

real. 

Frente a isto, procuramos buscar, além das marcas textuais, os efeitos 

discursivos nos tweets-notícia produzidos pelos alunos-voluntários da pesquisa, 

através da sistematização dos dados e posterior análise interpretativa destes, que 

constituem o nosso corpus de investigação. Contudo, antes de determos nosso olhar 

para as produções textuais via Twitter, precisamos identificar os sujeitos 

participantes com mais especificidade, não só quantificando-os, mas também, 

caracterizando o seu perfil de usuário das TICs, tanto no contexto escolar como no 

ciberespaço, na medida em que são lugares onde as pessoas se encontram, trocam 

ideias, projetam emoções, propagam acontecimentos, mesmo com que não se 

conhece nem jamais se viu, como ocorre com o fenômeno social (LEMOS, 2002) – e 

não somente técnico – do espaço virtual.  

Como primeiro passo, então, da análise – fase significativa da pesquisa 

cientifica, onde o pesquisador seleciona, organiza e interpreta os dados segundo os 

objetivos propostos (LAKATOS e MARCONI, 2003; BOGDAN e BIKLEN, 1994) – 

tabulamos as informações resultantes das respostas dadas pelos alunos-voluntários 

ao questionário misto para, em seguida, observarmos atentamente as ocorrências 

de fenômenos linguísticos no interior dos tweets-notícia e classificá-los em 

conformidade com as categorias escolhidas nesta investigação. Vejamos: 
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4.1 Conhecendo os #repórteresporunsdias  

 

Para começo de conversa, precisamos esclarecer que a denominação deste 

subtópico faz referência a uma junção da necessidade de conhecer o perfil dos 

alunos participantes da investigação acadêmica mais uma titulação atribuída a eles 

pela professora-pesquisadora, marcada pela hashtag #repórteresporunsdias – a 

qual já fez parte de um programa televisivo, como forma de incentivá-los a produzir 

os tweets-notícia. Assim os alunos foram orientados a, na sobra de caracteres 

quando da produção via Twitter, eles podiam fazer uso da hashtag como marcação 

do projeto desenvolvido na turma, pois assim os demais colegas, ao visualizarem, 

saberiam que o tweet produzido era referente à atividade proposta.  

Procuramos, então, construir, aqui, uma imagem caracterizadora dos sujeitos 

da pesquisa, para uma melhor compreensão dos achados da proposta de produção 

de texto via Twitter, tomando por base as respostas explicitadas no questionário 

(Apêndice B) aplicado junto aos alunos participantes.  

O referido questionário foi estruturado da seguinte forma:  

Inicialmente, uma saudação da pesquisadora acompanhada pelo 

esclarecimento sobre a proposta do estudo e pedido de colaboração dos sujeitos da 

pesquisa. Depois, uma parte para o preenchimento dos dados pessoais, intitulada 

“Informações gerais”. E posteriormente, vinham as questões mistas; sendo 5 sobre o 

“contexto escolar” e 5 relacionadas ao “ciberespaço”, perfazendo um total de 10 

questões. Ele foi entregue a todos os alunos da turma, sendo que, dos 23 alunos, 1 

deixou de entregar suas respostas para tabulação dos dados – então quando dos 

resultados referentes às perguntas feitas neste instrumento, devemos considerar 

apenas 22 participantes, sem, contudo, esquecer que destes, apenas 12 constituem 

o nosso corpus de produção textual56.   

Isto posto, destacamos da parte “Informações gerais” equivalente ao 

preenchimento dos dados pessoais (nome, idade, nível de escolaridade, sexo, 

escola, turma, turno, cidade e Estado), as informações reunidas quanto à faixa etária 

dos alunos da turma - composta por 23 alunos, com idade entre 13 a 15 anos – e 

quanto ao sexo – sendo 10 do sexo feminino e 13 do masculino.  

                                                           
56 Os demais informantes (10) não produziram tweets-notícias e/ou não se engajaram no projeto. 
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No referente à primeira parte do questionário, em que abordava sobre 

informações pontuais acerca do contexto escolar em que estavam inseridos, 

vejamos a tabulação dos dados representando as respostas dadas a cada questão: 

Quando questionados sobre o julgamento que faziam do próprio interesse 

pelas atividades de produção textual nas aulas de Língua Portuguesa, 8 deles 

responderam considerar “forte”, 7 disseram ser “fraco”, 4 consideraram “regular”, 2 

marcaram a opção “não tenho menor interesse” e apenas 1 revelou ser “muito fraco” 

o seu interesse. Ninguém marcou a opção “muito forte”. 

 

Gráfico 1: Interesse dos alunos pelas atividades de produção textual 

 
Considerando a representação das respostas dadas em relação à questão 1, 

podemos afirmar que o posicionamento discursivo dos alunos por si já justifica a 

nossa proposta de pesquisa, uma vez que, evidencia o desinteresse que o alunado 

– em sua maioria, considerando a soma escalar de “fraco” a “muito fraco” (63,6%) – 

tem pelas atividades de produção textual nas aulas de LP, culminando na 

subsequente resistência para com o desenvolvimento desta  prática pedagógica. E 

como exposto neste trabalho, esse quadro circunstancial se configurou como uma 

das nossas inquietudes enquanto docente, levando-nos a pensar numa forma de 

incitá-los a produzir textos significativos e condizentes com as exigências sociais da 

atualidade.  

Por se tratar de uma questão fechada (objetiva) não temos a causa precisa do 

desinteresse dos alunos participantes, mas podemos fazer suposições do tipo: a 

permanência de atividades de escrita pré-moldadas (SILVA, 2014; GERALDI, 2001), 

vazias de sentido (BAZERMAN, 2006; ANTUNES, 2006), que não preparam as 

pessoas linguisticamente para serem agentes sociais efetivos (BAZERMAN, 2006) 
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em situações discursivas particulares – conforme sugere Marcuschi (2002) na 

epígrafe deste capítulo. 

O segundo questionamento perguntava acerca da possibilidade do uso de 

tecnologias na sala de aula ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Nesta, 

tínhamos as seguintes opções de respostas: sim (10 marcaram), não (nenhum 

marcou) e parcialmente (12 alunos assinalaram esta opção).  

 

Gráfico 2: Uso das tecnologias em sala de aula 

 

Como visto acima, podemos afirmar que os alunos participantes veem 

positivamente o uso das tecnologias em sala de aula, embora para alguns (54,5%) a 

sua possibilidade de ajuda no processo de ensino-aprendizagem seja de forma 

parcial. Esse é um aspecto importante: a percepção de que podemos utilizar a 

tecnologia em sala de aula em prol de uma fazer pedagógico mais significativo 

(MORAN, 2012; OLIVEIRA e ARAÚJO, 2011). Trata-se de uma postura necessária, 

tanto ao professor como também ao aluno, dada a consolidação de seu uso em 

diversas atividades cotidianas do cidadão bem como seu incessante avanço.  

Então, entrelaçar contexto escolar e ciberespaço nos dias atuais é antes de 

tudo urgente, por proporcionar às pessoas em formação um letramento mais amplo, 

plural, multi (ROJO, 2009, 2013; COSCARELLI e RIBEIRO, 2011; GABRIEL, 2013). 

Contudo, ressaltamos que o diferencial não se encontra na tecnologia, mas na 

habilidade criativa e no pensamento crítico das pessoas em todo e qualquer âmbito 

da era digital. 

  A terceira pergunta do questionário era a seguinte: “Nas aulas de Língua 

Portuguesa, o(a) seu(sua) professor(a) utiliza algum desses recursos tecnológicos?”. 

Tínhamos como opções de escolha: power-point, datashow, site de atividades 

sim não parcialmente
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pedagógicas, quadro negro/branco, vídeos, vídeo-aula, retroprojetor, dinâmicas de 

grupo, blog, fórum de discussões, câmera digital, celular, filme e outro57 – com 

margem para o apontamento de várias escolhas. O percentual foi:  

 

Gráfico 3: Recursos tecnológicos utilizados em sala de  aula 

 
Neste gráfico representativo das respostas à questão 3, podemos perceber 

que, as tecnologias  – do campo digital – ainda não chegaram à escola em seu uso 

efetivo, pois o quadro negro/branco continua a ser o recurso mais utilizado em sala 

de aula, embora seja antigo, estático e pouco atrativo ao alunado. Cabe 

destacarmos que, outras tecnologias, bem mais modernas, também foram cogitadas 

nos dados, tendo o datashow ocupado a 2ª posição – com um 1% de diferença em 

relação à 1ª tecnologia mais escolhida. Contudo, o fato da marcação de outras 

opções como recursos tecnológicos utilizados pelo professor(a) nas aulas de LP não  

corresponde a sua articulação com o conteúdo estudado  – assim  nos mostra o 

gráfico abaixo referente à quarta questão correlata a esta terceira, nem incide em 

abordagem significativa destes, tampouco em letramento (digital) para a turma de 

alunos. Isso requer gestão inovadora (MORAN, 2012).  

Vejamos os resultados expressos pelos alunos sobre a relação entre 

conteúdo e recurso tecnológico: 11 responderam que “sim”; 9, “às vezes, e 2 

consideraram que “não”. 

                                                           
57 Aqui, tomamos o termo tecnologia em seu sentido macro, muito além de equipamentos digitais, 
permeando, inclusive, questões não tangenciais. Elas podem ser classificadas em: físicas, 
organizadoras e simbólicas (cf. TJARA, 2008, p.43-44). O fogo – por exemplo – foi uma das primeiras 
tecnologias dominadas pela humanidade, depois incontáveis outras surgiram contribuindo para o 
ambiente tecno-info-social em que vivemos (cf. GABRIEL, 2013, p. 9-15). Deste modo, “o conceito de 
tecnologias engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar 
em todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações” (cf. KENSKY, 2007, p. 23). 
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Gráfico 4: Relação conteúdo e recurso tecnológico 

 
Assim, temos um posicionamento discursivo dividido quanto a este aspecto 

do contexto escolar analisado pelos alunos da turma de 9° ano pesquisada, onde um 

total de 50% afirmaram haver o estabelecimento dessa relação por parte da prática 

docente, 40,9% disseram que tal fato ocorre às vezes e 9,09% explicitaram uma 

visão negativa. Mas, em síntese, a relação conteúdo e recurso tecnológico parece 

ser algo bem-visto pela maioria. 

  Para concluir esta primeira parte, tivemos, ainda, uma questão aberta em 

que perguntava: “você já teve alguma experiência marcante com o uso de 

ferramentas tecnológicas em sala de aula? Em caso afirmativo, descreva-a”. Nesta, 

16 alunos responderam que “não”, 1 deixou em branco e 5 expressaram respostas 

vagas, tipo: power point, apresentação de seminários, jornal em grupo, vários 

recursos e uso do facebook em dia de prova, sem explicar o como tais ferramentas 

foram usadas.  

Considerando, pois, essa maioria (72,7%) que informou não ter vivenciado 

nenhuma experiência marcante com o uso da tecnologia em sala de aula, é um dado 

revelador que nos faz refletir sobre a forma de desenvolvimento da prática 

pedagógica exercida por muitos profissionais educadores, em pleno século XXI, 

onde o boom tecnológico das últimas décadas, seu sólido “casamento” com a 

internet e a expansão das TICs exigem mudança nas formas de pensar e atuar da 

humanidade. Sendo que o contexto escolar também sofre os reflexos deste novo 

quadro situacional.  

A nosso ver, esta não vivência marcante com a tecnologia em sala de aula, 

certamente, recai sobre o desinteresse dos alunos pelos estudos, pelas aulas de LP, 

sim às vezes não
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pelas práticas de produção textual, etc. Afinal, fora da escola, a maioria dos jovens 

encontram nas mídias digitais a liberdade, dinamicidade e entretenimento 

cotidianamente procurados.  Enquanto professores, é preciso que estejamos atentos 

às novidades circundantes e aos anseios de aprendizagem dos nossos alunos, para 

desenvolvermos atividades que culminem em crescimento pessoal e avanço 

pedagógico para ambos sujeitos da comunidade escolar – como ocorreu quando da 

experiência de produção de microcontos via Twitter anterior a esta, mencionada na 

introdução deste trabalho.  

Passemos, agora, à segunda parte do questionário referente ao ciberespaço. 

Quanto à primeira pergunta (ou questão 6), encontramos o seguinte 

percentual, esboçado conforme as respostas dos alunos quando questionados sobre 

a frequência de acesso à internet: 

 

Gráfico 5: Frequência de acesso à Internet pelos alunos 

 
Em correlação, também foi solicitado que expressassem o lugar de acesso à 

internet utilizado por eles, e tivemos as seguintes respostas: 

 

Gráfico 6: Locais de acesso à Internet usados pelos alunos 

diariamente semanalmente mensalmente raramente

Série1 19 0 1 2

0

5

10

15

20

FREQUÊNCIA DE ACESSO À INTERNET 
PELOS ALUNOS 

casa celular lan house

Série1 16 4 2

0

5

10

15

20

LOCAIS DE ACESSO À INTERNET 
USADOS PELOS ALUNOS



117 
 

  

 

Detendo-nos à análise dos gráficos 5 e 6, podemos enxergar os dados 

expressos de duas maneiras: 

1) numa visão otimista – considerando o fato dos alunos ( 86,3%) acessarem a 

internet diariamente como nos mostra o gráfico 5, principalmente de suas casas 

(72,7%) ou via celular (18,1%) de acordo com o gráfico 6, isso significa que eles  - 

em sua maioria - são usuários competentes da rede virtual e que o professor de LP 

só precisa propor atividades de produção de gêneros diversos  a partir da  discussão 

de algum assunto em sala, por  exemplo, para então escreverem e/ou interagirem 

com determinado grupo de pessoas através da rede virtual, dentre um número 

infinito de oportunidades de letramento digital e crítico (SNYDER, 2009)   bem como 

da construção de capital social (RECUERO, 2009) que a criatividade pedagógica 

nos  permitir;  

2) numa visão negativista – constatamos que, embora a escola possua uma sala 

multifuncional com computadores conectados à internet, o acesso a este ambiente é 

extremamente difícil aos alunos, só sendo possível com o acompanhamento do 

professor de sala de aula, isto em horário previamente agendado porque o espaço 

físico é restrito aos  portadores de necessidade especiais matriculados na escola. 

Além disso, muitos professores parecem ter receio em fazer uso dos computadores 

com as turmas dos alunos, preferindo limitar-se a utilização do datashow e notebook 

da escola – quando muito. Tal situação comprova o atraso em que ainda se 

encontra a comunidade escolar - lócus desta investigação – quanto ao uso das TICs. 

Era, pois, para a escola enquanto instância de formação social ser um lugar de 

inclusão ao mundo virtual e não manter-se indiferente. 

 Portanto, não adianta dispor dos recursos sem saber usá-lo (GABRIEL, 

2013), muito menos sem querer aprender. Como argumenta Moran (2001) a 

respeito, dizendo que a internet é ótima para professores inquietos, que buscam 

atualizar-se e comunicar-se mais, mas para àqueles acomodados constitui-se um 

tormento pela sua dimensão informacional, por exemplo.   

Voltando ao questionário, na questão 7, eles foram perguntados sobre o fato 

de já possuírem conta em redes sociais e quais. Nesta podiam marcar mais de uma 

opção dentre as quais tínhamos: Orkut, Facebook, Twitter e outras. Eles 

responderam, pois: 
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Gráfico 7: Contas em redes sociais 

 
Neste gráfico, vemos, claramente, que a RSI Facebook lidera quanto aos 

alunos usuários, o que nos leva a pensar no quão propício e promissor  pode ser o 

trabalho pedagógico com a mesma. Entretanto, nesta pesquisa, optamos pelo 

Twitter em correlação a escolha do gênero notícia trabalhado, seguros da 

possibilidade desafiadora de transmutar os elementos constitutivos deste (o quê, 

como, quando, com quem, onde, por que) para aquele, em sua limitação de 140 

caracteres para a postagem de textos, denominados tweets. Evidentemente, 

também tínhamos a oportunidade de apresentar uma nova ferramenta interacional 

do ciberespaço e assim ampliar o letramento dos alunos. 

Essa nossa postura adotada vai de encontro ao defendido pelos PCN EM 

(2000) acerca da necessidade do contexto escolar discutir e analisar as TICs, visto 

que elas permeiam o cotidiano, independente do espaço físico, e criam outras 

necessidades de vida e convivência. 

Concernente à questão 8, a mesma pedia: “Caso você tenha conta no Twitter, 

qual é o seu perfil de usuário?”. Nesta, 11 alunos já tinham conta, sendo que 2 deles 

não haviam marcado a opção na questão anterior. Já os demais, informaram não ter 

conta, e portanto, sem nickname de identificação na rede.  

Orkut Facebook Twitter outras
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Gráfico 8: Conta no Twitter 

 

Tomando por base o percentual apresentado pelas informações dadas, temos 

uma situação equilibrada (50% + 50%) quanto aos alunos com conta no Twitter. 

Entretanto, este fator não se torna de um todo positivo visto que ser cadastrado na 

rede difere de ser usuário ativo – postura que a maioria dos alunos não assumia, por 

isso o esquecimento de dois deles em marcar a opção correspondente na questão 

anterior, além do surgimento de dúvidas durante o momento presencial quanto à 

forma escrita do nickname e/ou referente à senha de acesso.  

Além disso, destacamos aqui, a fragilidade das relações interpessoais 

estabelecidas na referida RSI entre os tuitteiros – conforme diz Simões (2013) –  

como um possível  fator de desligamento dos usuários, pois, assim tanto é fácil 

seguir alguém na rede como deixar de fazê-lo. E muitas vezes, a escolha por seguir 

alguém pressupõe o interesse não somente pela pessoa – comum no caso dos 

“famosos”, mas, principalmente pelas suas informações postadas (GABRIEL, 2013), 

através da publicação dos tweets pessoais.  

Passando à análise da questão seguinte, marcada sequencialmente pelo 

número 9, perguntamos: “Com qual finalidade utiliza mais frequentemente o 

Twitter?”. As alternativas expressas eram: informar, socializar-se, compartilhar 

arquivos pessoais, atualizar-se, expor pensamentos e emoções, outros. O aluno 

deveria marcar apenas uma opção. E assim ficamos: 

alunos com conta alunos sem conta
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Gráfico 9: Finalidade de uso do Twitter 
 

Para a tabulação dos dados coletados quanto a essa questão 9, 

consideramos as respostas daqueles que haviam informado ter conta na RSI Twitter, 

anteriormente – o equivalente a 50% dos alunos participantes.  Dentre estes 50% 

tivemos o seguinte percentual: 31,8% disseram usar o Twitter para atualizar-se; 

13,6% informaram como causa da utilização o “expor pensamentos e emoções” e 

4,5% afirmaram usá-lo para outros fins não expressos nas opções.  

Perante o exposto, podemos relacionar esta incidência de uso – segundo os 

alunos “tuitteiros” – para atualizar-se como função primeira à sua própria 

dinamicidade caracterizadora de atualização constante da página home, onde a 

leitura ocorre de forma reversa, ao começar pelos últimos tweets publicados, 

conforme o uso dos seguidores do usuário em acesso. Isso nos reporta às palavras 

de Lemos (2008) ao caracterizar o Twitter como sendo um emergente minúsculo da 

era da fluidez; ao que disse Simões (2013) quando o comparou a um rio 

constantemente a correr; ou ainda, à definição metafórica dada por Spyer [et al.] 

(2009) do Twitter ser o nosso bar favorito, com funcionamento dia e noite e onde 

podemos encontrar amigos e/ou outras pessoas.  

Estas palavras dos referidos autores reforçam a ideia de que a função 

principal do Twitter é “atualizar-se”, porque os fatos de destaque (a nível nacional ou 

não) geralmente são divulgados em primeira instância via Twitter. Trata-se de um 

laboratório de microcomunicação em constante ebulição, como explicitou Spadaro 

(2013); de modo que, a consolidação desta característica é de grande validade para 

o meio jornalístico, o qual tem a missão de propagar notícias “de última hora”, 

sobrepondo-se à concorrência quando o faz em tempo real. Assim, o fato de termos 
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nesta RSI alguém always on – pode tornar-se um diferencial quando do efeito 

discursivo da publicação de um tweet. Lembramos, como exemplo, da repercussão 

alcançada quando o Twitter oficial da assessoria de comunicação do Vaticano 

(@PCCS_VA) tuitou, num tom descontraído, o anúncio da escolha do novo Papa: 

“HABEMUS PAPAM \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/”, em 13 de março de 2013.  

Podemos enfatizar, então, que este acesso a RSI Twitter com o objetivo de  

“atualizar-se” traz consigo uma outra face: a de que podemos nos posicionar 

também como sujeitos “atualizadores” de informações a partir do momento em que 

tuitamos. Neste caso, o acesso serve, pois, para desenvolver e aprimorar o potencial 

de escrita do usuário – que na proposta aqui apresentada, corresponde aos alunos 

participantes da pesquisa.  

Aproveitando a circunstância deste comentário, passamos à última questão 

da segunda parte do questionário aplicado. Correspondente ao número 10, a 

questão era do tipo aberta e perguntava aos alunos participantes sobre a opinião 

deles quanto ao fato de produzir/postar nas redes sociais, sobretudo no Twitter, se 

ajuda o usuário a desenvolver seu potencial de escrita. E pedia que comentassem. A 

maioria respondeu que sim (68,8%)58, firmando-se em argumentos do tipo: 

1 - “Ajuda na acentuação gráfica, na concentração...” – (@Eduardakelly123) 

 

2 - “...pois ele vai aperfeiçoando sua ortografia, os sinais de pontuação, dentre 

outras coisas na escrita” – (@fernandovinici5) 

 

3 - “...pois iremos ver, diariamente, palavras certas e iremos memorizar.” – 

(@JP_Freitas_) 

 

4 - “...pois eles vê os outros informados por dentro do twitter, e que está também.” – 

(@JuliaVivi11) 

 

5- “...pois praticamos cada vez mais a escrita.” – (@MeressaLibna) 

 

6 - “...pois o  usuário vê como é  diferente a escrita da internet e a escrita de sala de 

aula.” – (@ClaraMedeirosA) 

                                                           
58 4 alunos (18,1%) se posicionaram de forma negativa à proposta da questão e 3 (13,6%) se 
mostraram parciais ao afirmarem que o fato de produzir/postar nas redes sociais, sobretudo no 
Twitter, pode ajudar o usuário a desenvolver seu potencial de escrita dependendo do caso, das 
condições circunstanciais.  

https://twitter.com/PCCS_VA
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7 - “...pois dá uma boa noção de textos, assuntos etc..” – (@JuniorJales)  

 

Os discursos dos alunos apontam para a necessidade da escola trabalhar na 

perspectiva da promoção de letramentos (no plural) ao educando, em especial do 

letramento digital (BUZATO, 2007; COSCARELLI e RIBEIRO, 2005; XAVIER, 2005 e 

ARAÚJO, 2007) – e não para uso da internet como forma de gramaticalização, o 

que, por sua vez, também requer um letramento crítico acerca do uso das TICs por 

parte dos sujeitos, cuja incumbência também incide sobre as instituições de ensino 

enquanto formadoras de cidadãos aptos a atuarem na sociedade – conforme dito na 

página 30 desta dissertação.  

Em síntese, de posse dos dados coletados através do questionário aplicado 

aos alunos – sujeitos da pesquisa, ficou evidente tratar-se de jovens que, em sua 

maioria, já detém um certo conhecimento acerca das potencialidades dos recursos 

tecnológicos, bem como do seu manuseio; contudo, percebem que, na prática 

pedagógica, o seu uso ainda é muito tímido, embora possa ser de grande eficiência 

para os estudos da língua. Muitos acessam a Internet, diariamente, da própria 

residência, principalmente, as redes sociais, para atualizar-se. Quanto ao interesse 

dos alunos participantes da pesquisa para com a prática de produção de texto, 

oscila do “forte” ao “fraco’ – como demonstrado no gráfico 1, porém se 

considerarmos a soma escalar de “fraco” a “muito fraco” (63,6%) teremos  a 

evidência do desinteresse que a maioria do alunado demonstra pelas atividades de 

produção textual nas aulas de LP. 

Por conseguinte, surgiu o ponto fulcral desta pesquisa: lançarmos uma 

proposta de trabalho pedagógico e de pesquisa que estimule os alunos a produzir 

textos significativos e condizentes com as exigências sociais da atualidade, dando 

origem ao nosso objeto investigativo: a produção textual do gênero notícia via 

Twitter. A posteriori, procuramos cruzar os dados manifestos nos tweets-notícia com 

as premissas discutidas, fazendo uso, para tanto, de categorias de análise, em 

consonância com ações metodológicas firmadas.  
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4.2 - Analisando os tweets-notícia  

 

Sob um olhar amplo, nosso norte para o desenvolvimento desta pesquisa 

incorre sobre o despertar do interesse e gosto nos alunos pela produção de textos 

quando estes repudiam tal prática escolar – como constatado no gráfico 1 desta 

pesquisa, mas, em contrapartida, muitos costumam estar conectados à Internet 

durante horas do seu dia. De forma mais pontual, perseguindo a ideia de integrar 

Ensino-aprendizagem de língua e Tecnologia, fomos impulsionados pelas seguintes 

questões: Por que, como docente de LP, não buscar promover o avanço do 

letramento digital dos alunos a partir de uma proposta prática de produção textual 

aliada ao uso da tecnologia desde o contexto de sala de aula? E o ensino-

aprendizagem de gêneros nos novos moldes digitais, como fica? 

Convictos da veracidade das palavras de Bakhtin e Volochinov (1981) ao 

atestarem que a língua não é algo pronto e acabado, que pode ser transmitido de 

geração a geração, mas uma materialidade linguística mutável, carregada de 

sentidos discursivos quando da operação verbal feita pelo indivíduo, acreditamos 

que a construção do conhecimento acontece permeada pela prática de comunicação 

entre os sujeitos em sua interação social, independente da esfera à qual esteja 

inserido. 

 Logo, para a promoção de um encontro entre o ensino de LP e o estudo da 

linguagem, neste caso, na RSI Twitter, buscamos traçar nossos objetivos de 

pesquisa e elegemos as categorias subsidiais para análise em consonância com a 

técnica metodológica de observação participante, efetivada pela realização do 

contato direto da professora-pesquisadora com o fenômeno observado, no intuito de 

coletar informações referentes à realidade contextual dos atores sociais. A esse 

respeito, norteamo-nos em Minayo (1999) ao frisar a suma importância deste 

contato face a face entre observador e sujeitos observados, visto permitir a 

percepção de uma variedade de dados não obtidos por meio de perguntas, 

simplesmente.   

Por seguinte, lembramos que, no caso do desenvolvimento desta pesquisa, o 

contato foi além da realidade física, perpassando a interação virtual, estabelecida 

para orientações da proposta e acompanhamento das produções.  

No tocante à ordem procedimental de análise desenhada aqui caminha por 

um percurso que vai do gênero discursivo – tweets-notícia – produzido pelos alunos 
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participantes para a situação social de produção; adotando a perspectiva sócio-

histórica e dialógica de Bakhtin (1981, 2003), onde defende a apreciação de um 

texto buscando não somente as marcas linguísticas em sua composição, mas 

também entender a situação/suporte de enunciação, a vontade enunciativa do 

locutor e sua carga axiológica – capital social – sobre seus interlocutores frente ao 

tema discursivo proposto, conforme expõe Rojo (2005, p. 199).  

Desse modo, podemos analisar o gênero do discurso a partir de suas 

dimensões social e verbo-social que, por sua vez, têm suas particularidades. Trata-

se de uma dinâmica de complementariedade, movida pela ação de idas e vindas à 

materialidade do discurso.  

Sendo assim, de acordo com a tabulação dos dados coletados, nosso corpus 

se constitui de 33 tweets-notícia, dos quais utilizamos em nossa análise um número 

variável de 5 a 15 por categoria, conforme o foco de discussão da mesma. Abaixo, 

temos a representação escalar do percentual de produção dos 12 alunos 

participantes, indicados individualmente pelo seu @nickname de usuário do Twitter.  

 

Gráfico 10: Produções de notícias feitas pelos alunos via Twitter 

 

Pelo exposto, podemos considerar a experiência satisfatória, com cerca de 

50% de participação ativa dos alunos (12) da turma, sendo que destes, 2 se 

envolveram bastante, chegando a produzir um total de 8 tweets-notícia cada. Este 

fato nos leva a fazer a seguinte reflexão: Se num espaço curto de um mês para o 

desenvolvimento da proposta de produção textual, conseguimos alcançar tais 

índices valorativos de dedicação e compromisso dos alunos com a atividade escolar 

proposta, um professor efetivo, que passe o ano inteiro com esse aluno, poderá 
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levá-lo a produzir e postar diversos outros textos, dos mais variados gêneros, a 

depender do modo de utilização da tecnologia escolhida como parceira do processo 

de ensino-aprendizagem de LP.  

Além disso, vale ressaltar que, ao iniciarmos os trabalhos da proposta de 

produção textual do gênero notícia via Twitter quase metade da turma ainda não 

tinha inscrição de conta pessoal na respectiva RSI – conforme indica o gráfico 8, 

sendo esta ação permeada pelo desenvolvimento desta pesquisa.  Acrescentamos 

ainda que, mesmo após o encerramento do projeto, tivemos a ocorrência de 

produção de tweet-notícia feita por @ClaraMedeirosA  – mostrado adiante, no tópico 

4.2.3. – corroborando com a validade do desafio pedagógico ao qual nos 

submetemos.   

Na sequência, apresentamos, então, o índice geral de participação 

considerando o desempenho dos 23 integrantes da turma de 9° ano no projeto de 

produção textual via Twitter. 

 

Gráfico 11: Participação dos alunos no projeto de produção textual 

 

Como vemos, há variação quantitativa no que se refere ao quesito autoria de 

produção textual, o que não interfere em nossa análise, visto privilegiarmos a 

qualidade em detrimento da quantidade, o processo no lugar do produto, pois como 

apontam Bogdan e Biklen (1994) os investigadores qualitativos em educação estão 

continuamente a questionar os sujeitos de investigação, almejando à percepção 

daquilo que eles experimentam, da forma como eles interpretam as suas 

experiências e do modo como eles próprios estruturam o mundo social em que 

vivem.  
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Então, tendo em mente que a categoria, em sua amplitude, faz referência à 

abrangência de aspectos com características similares ou que mantém uma relação 

entre si, resultando no estabelecimento de classificações, trabalhar, pois, com a 

categorização na análise das tuitadas feitas pelos alunos significa agrupar 

elementos, ideias ou expressões que circundam um conceito. Trata-se de um 

procedimento que pode ser utilizado em qualquer tipo de análise em pesquisa 

qualitativa (MINAYO, 1999). Adentremos sobre este âmbito.  

 

 

 

4.2.1 – Textualidade 

 

Entendida, aqui, como um conjunto de características responsáveis por definir 

uma manifestação linguística como texto, a textualidade se faz presente na 

produção de sentido de uma materialidade linguístico-discursiva, de modo que, ao 

criarmos qualquer tipo de texto – literário ou não – devemos ser capazes de 

identificar e/ou escolher os principais elementos que ajudarão a transmitirmos 

nossas ideias e assim elaborar as informações necessárias para a compreensão do 

interlocutor. 

Nesta perspectiva, quando do uso da linguagem, expressa como unidade 

comunicativa, diversos fatores interagem numa relação estreita de dentro para fora 

do texto (co-texto e contexto), entre produtor (autor) e leitor (receptor), com o texto 

(evento), resultando na seleção de sete critérios textuais intercessores, que não 

privilegiam nem o código nem a forma, mas coadunam-se com a discursividade, 

inteligibilidade e articulação que ele põe em andamento.  

Frente a isso, retomamos a seguir, os princípios de textualidade pontuados 

por Marcuschi (2008a)59, correlacionando a manifestação significativa do seu 

conceito com os tweets-notícia produzidos pelos alunos participantes da pesquisa. 

Comecemos por àqueles centrados nos aspectos linguísticos do texto: coerência e 

coesão. 

                                                           
59 Embora o aconselhável seja a não divisão dos aspectos da textualidade de forma estanque e 
categórica, uma vez que, alguns deles são redundantes e se recobrem (cf. MARCUSCHI, 2008, p. 
93), o fizemos, aqui, tão somente para facilitar a apresentação dos mesmos e, consequentemente, 
sua evidenciação nos tweets-notícia produzidos pelos alunos. 
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Em Marcuschi (2008a, p. 121-122), vimos que, a coerência diz respeito à 

unidade semântica e à construção do sentido do texto (seja por progressão ou não 

contradição), envolvendo, assim, não só aspectos lógicos e semânticos, mas 

também cognitivos.  Podemos relacioná-la a uma atividade interpretativa, que 

providencia a continuidade do texto a partir da ligação dos tópicos discursivos. Trata-

se de um aspecto fundante da textualidade (e não resultante dela), situado muito 

mais na mente do leitor e no ponto de vista do receptor do texto que no interior das 

formas textuais.  

A coesão, por sua vez, remete à unidade formal do texto, que se dá por meio 

da articulação entre os mecanismos gramaticais e lexicais, podendo se manifestar 

através do recurso estilístico da repetição, substituição (gramatical ou lexical) e 

conexão. Comumente, coerência e coesão estão juntas, mantendo a continuidade 

do texto. Vejamos sua incidência nas seguintes produções textuais: 

 
@jmarcos63 (1) 60 

 
@jmarcos63 (2) 

 
@AnaCristinaB (1) 

 
@fernandovinici5 (6) 

 

Podemos perceber nas postagens dos tweets-notícia produzidos pelos alunos 

a manifestação do princípio da coerência, intimamente ligada à questão da 

                                                           
60 A marcação numérica entre parênteses indica o número de identificação do tweet publicado pelo 
aluno-voluntário, seguindo sua ordem cronológica, além de nos servir, aqui, para uma mais rápida 
relação quando da referência da produção do texto e/ou do perfil de usuário. Devido a essa própria 
organização em que as postagens são apresentadas para a análise e a ressalva feita no decorrer do 
texto quanto a fonte do corpus coletado, optamos por apresentar o endereço eletrônico da timeline de 
cada aluno no anexo B onde temos a participação demonstrada individualmente.  
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interpretabilidade, que nos exige o entrelaçar entre texto-autor-leitor, materialidade 

linguística e conhecimento de mundo, uso da língua socialmente instituído, como 

nos diz Koch e Elias (2012, p. 204). No caso dos exemplos acima, vemos a 

construção do sentido constituída pela emissão compreensível do fato, expresso na 

rede social que nos serve de suporte à produção de texto - Twitter, de modo a 

respingar em leitores inimagináveis, mas detentores de uma atribuição de significado 

no momento da leitura da postagem.  

Quanto à coesão, encontra-se não muito marcada no texto, pois a articulação 

ideológica é feita sem um considerável uso de conectivos, provavelmente, pela 

própria conjuntura de limitação a 140 caracteres. Contudo, isso não compromete a 

significação da mensagem transmitida. No tweet-notícia @AnaCristinaB (1), por 

exemplo, a aluna produtora fez uso do “que” para encadear uma ideia adicional. 

 Passemos a falar sobre outros dois princípios de textualidade, referente aos 

aspectos pragmáticos da língua, que nos subsidia na compreensão dos textos 

produzidos: a intencionalidade e a informatividade.  O primeiro se refere ao esforço 

do produtor do texto em construir uma comunicação eficiente capaz de satisfazer os 

objetivos dos interlocutores envolvidos; é o que o produtor do texto precisa falar – 

valor ilocutório – para atingir o objetivo que ele tem em mente (MARCUSCHI, 2008a, 

p. 132-133). 

Quanto ao segundo princípio, faz menção às ocorrências esperadas, ou não, 

pelo receptor de um texto, de modo que, quanto menos previsível for o discurso, 

mais informatividade transmitirá. Em contrapartida, o excesso de informatividade 

pode não ser processado pelo receptor. É aconselhável manter um nível mediano de 

informatividade, trazendo novidades ligadas a dados já conhecidos. Analisemos 

estes aspectos através dos tweets-notícia abaixo: 

 
@AnaCristinaB (2) 

 
@LuigyMadson (1) 
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@ClaraMedeirosA (1) 

 
@fernandovinici5 (3) 

 
@fernandovinici5 (5) 

 

Como expresso nas palavras de Marcuschi (2008a, p.132), se considerarmos 

que ninguém produz um texto para não dizer nada, o critério da informatividade 

parece ter um sentido óbvio, visto que, para ser coerente, um texto desenvolve 

algum tópico. Para o referido autor, “o essencial desse princípio é postular que num 

texto deve ser possível distinguir entre o que ele quer transmitir e o que é possível 

extrair dele, e o que não é pretendido”. Desta forma, quando transmitimos uma 

mensagem, necessariamente, nossa informação será permeada por uma(s) 

intenção(ões), que a encaminha para a concretização do seu discurso.  

Nos casos acima, as informações (saída de jovens para a #JMJ; acidente 

com potiguares vindo da #JMJ; morte de empresário e estadia de Flaviano no 

Tribunal Regional do Trabalho) estão sendo repassadas carregadas de 

intencionalidades, desde propagar “boas-novas”, como em @AnaCristinaB (2), até 

atualizar-se em relação aos fatos recentes.  

Agora, os “links” em evidência são: aceitabilidade – o texto deve está em 

consonância a expectativa do receptor, colocando como coerente, coeso, útil e 

relevante. Trata-se de uma relação de cooperação entre produtor e receptor, de 

qualidade (autenticidade) e de quantidade (informatividade) – e situacionalidade – 

faz menção à adequação do texto a um contexto comunicativo, orientando o sentido 

do discurso, tanto na sua produção como na sua interpretação. Por isso, muitas 

vezes, o que não faz sentido aqui, pode funcionar melhor noutro âmbito 

circunstancial. Um mesmo objeto pode ser descrito por duas pessoas distintamente. 

A relevância e pertinência do texto num dado contexto se dá, pois, pela adequação 

da comunicação. 
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Agora, foquemos tais aspectos na materialização discursiva das produções 

dos alunos participantes da pesquisa: 

  
@JuniorJales (7) 

 
@JuniorJales (2) 

 
@fernandovinici5 (1) 

 
@fernandovinici5 (2) 

 

Nos tweets-notícia ora expostos acima temos a garantia da coerência e 

coesão sustentada pela expectativa do recebedor em se deparar com a divulgação 

de informações úteis e relevantes para a sua aquisição de conhecimentos, através 

da adequação textual à situação sócio comunicativa. Vemos, por exemplo, em 

@fernandovinici5 (2) e em @JuniorJales (2) o estabelecimento de estratégias, 

normalmente, adotadas pelos produtores para alcançar a aceitabilidade do 

recebedor em máximas conversacionais, conforme nos aponta Costa Val (1991, p. 

4), sendo elas: cooperação (para o autor responder às necessidades do recebedor), 

qualidade (autenticidade) e quantidade (informatividade) diz respeito à pertinência 

do texto no contexto com base na precisão, clareza, ordenação, concisão, etc.  

Sendo assim, podemos dizer que a aceitabilidade está intrinsecamente 

relacionada à intencionalidade, devido à questão pragmática envolvida. Ambas, por 

sua vez, fazem ponte com a situacionalidade, por ser este um critério estratégico 

que orienta a produção, de acordo com o que nos diz Marcuschi (2008a, p. 127-

128.). 

No que concerne ao critério da intertextualidade – utilização de um texto 

dependente do conhecimento de outro(s) texto(s), de modo que cada texto constrói-
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se, não isoladamente, mas em relação a outro já dito, do qual são abstraídos alguns 

aspectos que dão forma a um novo – como nenhuma referência discursiva a um 

outro texto se tornou evidente nos tweets-notícia produzidos pelos alunos 

participantes, a manifestação de tal critério no corpus coletado foi desconsiderada. 

Provavelmente essa não ocorrência se justifique pelo fato da abordagem se tratar do 

gênero notícia e este ser constitutivamente fundamentado numa dinâmica de 

divulgação de fatos novos e/ou recentes; então, é mais comum a não menção 

(retomada) de outro texto publicado. E, considerando ainda a característica de 

limitação de caracteres do Twitter, isso se torna ainda mais difícil.  

 Em síntese, podemos afirmar, pois, que os sete princípios da textualidade – 

inicialmente cogitados por Beaugrande (1981) e apresentados aqui a partir de 

Marcuschi (2008a, p. 96) – mostram-nos como cada texto é conectado ao nosso 

conhecimento do mundo e da nossa sociedade. Até mesmo os princípios de 

coerência e coesão, que são considerados mais ‘linguísticos’, são influenciados por 

nossas crenças culturais e atitudes. Desta feita, a competência comunicativa dos 

sujeitos pode ser bastante variável, pela própria constituição como potencial aberto e 

dinâmico que pode sempre ser enriquecido na busca de objetivos pessoais e 

conhecimentos, permeados pelo uso das TICs ou não, conforme o reconhecimento 

sugerido pelos alunos participantes desta pesquisa na segunda pergunta do 

questionário aplicado quanto à possibilidade de ajuda das tecnologias no processo 

de ensino-aprendizagem.  

Atentemos agora para a explicitação interpretativa acerca da nossa segunda 

categoria de análise na prática de produção de texto do gênero notícia: a 

transmutação (reelaboração) genérica.  

 

 

 

4.2.2 - Transmutação (reelaboração) genérica 

 

Partindo do conceito de transmutação proposto por Zavam (2009), Araújo 

(2006), Marcuschi (2002) a partir dos pressupostos de Bakhtin (2003) para designar 

o processo pelo qual um gênero é potencialmente capaz de assimilar outro, gerando 

formas híbridas ou mesmo novos gêneros, consideramos aqui o predomínio da ideia 



132 
 

  

de reelaboração genérica proposta por Costa (2010), à qual acrescenta o julgamento 

quanto ao sujeito como protagonista dos esforços realizados para modificar as 

práticas de linguagem, de modo a readequar os gêneros discursivos a partir do 

aparecimento de novas necessidades de comunicação, sobretudo com os avanços 

tecnológicos como influentes.   

Frente a isso, para consolidar nossa análise quanto à transmutação 

(reelaboração) genérica, tomamos por base a identificação da presença dos 

elementos constitutivos do gênero notícia nas produções, considerando a sua forma 

prototípica, bem como seu estilo, tema e composição, para posterior classificação do 

tipo de transmutação (reelaboração) genérica ocorrida quando da realização desse 

gênero por meio de 140 caracteres. Pautamo-nos, assim, sobre dois vieses 

subcategóricos: gêneros discursivos marcados pelo tema, estilo e composição em 

sua forma prototípica (BAKHTIN, 2003) e tipologias de reelaboração dos gêneros 

(COSTA, 2010). Passemos ao nosso primeiro foco:  

Como vimos, no subtópico 2.2.2, acerca de gêneros, Bakhtin (2003) afirma 

que todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem e que esta é multiforme quando da concretização em enunciados únicos 

– orais ou escritos, os quais revelam as condições específicas e finalidades de cada 

referido campo através do seu conteúdo, estilo e composição, na constituição dos 

gêneros do discurso. Assim, tomando por base a leitura feita de Bakhtin (2003),  

conteúdo, correspondente ao que pode e deve ser dito num provável enunciado; 

estilo, como referente à escolha do vocabulário, ao uso de figuras de linguagem, à 

composição de estruturas frasais e às escolhas linguísticas e discursivas feitas pelo 

autor; e composição, por sua vez, no que diz respeito à estrutura formal 

propriamente dita.  

Seguindo, pois, este enlace, podemos dizer que, em geral, a produção de um 

tweet-notícia tem como intuito discursivo (conteúdo temático) informar seus “leitores” 

sobre um fato recente, de teor variado, considerado relevante em função de valores 

subjetivos que foram construídos historicamente na relação entre realidade, 

jornalismo – esfera social da qual faz parte – e sociedade. Sendo assim, os tweets-

notícia produzidos e coletados, especificamente para a constituição do corpus desta 

pesquisa, mantém esta mesma perspectiva caracterizadora, porém, com delimitação 

temática a nível interestadual, sugerida pela própria professora-pesquisadora, tendo 

em mente que, discorrer sobre acontecimentos pertencentes à realidade dos alunos 
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participantes seria mais conveniente para o despertar do interesse pela prática de 

produção.  

Passemos, então, ao recorte de algumas produções: 

 
@JuniorJales (3) 

 
@JuliaVivi11 (1) 

 
@MeressaLibna (1) 

 
@LuigyMadson (2) 

 
@JP_Freitas_ (1) 

 
@fernandovinici5 (7) 

 
@EduardaKelly123 (1) 

 

 As postagens perpassaram os mais diversos campos sociais: policial – 

@jmarcos63 (1), político – @jmarcos63 (2), cultural – @fernandovinici5 (6), 

educacional – @ClaraMedeirosA (2), etc., com assuntos variados. Alguns dos mais 

evidenciados nos tweets-notícia, entretanto, foram os destacados acima: sobre os 

JERN’s, feitos em sua maioria por @JuniorJales; assalto à agência do Banco do 

Brasil da cidade de Apodi-RN , através de @JuliaVivi11 (1) e @MeressaLibna (1); 

movimento para a implantação de um Campus da UERN em Apodi-RN, em  
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@LuigyMadson (2), @JP_Freitas_ (1), @fernandovinici5 (7) e @EduardaKelly123 

(1). Trata-se, pois, de temáticas relevantes, tanto para os alunos-voluntários na 

prática de produção de textos como para os sujeitos de sua convivência, visto 

abordarem ensejos do contexto circundante.  

Concernente ao estilo marcado no gênero discursivo produzido, vemos o uso 

de uma linguagem clara, concisa e coerente, composta por uma adequação 

vocabular condizente com a temática em pauta e, ainda, subsidiada por recursos 

linguísticos próprios do meio digital. Vejamos:  

 
@JuniorJales (1) 

 
@JuniorJales (5) 

 
@LuanaVitoria (2) 

 
@Julio_marinho10 (1) 

 

Os tweets-notícia @JuniorJales (1) e @JuniorJales (5) servem-nos para 

exemplificar o estilo jornalístico assumido pelo seu produtor que, desde o momento 

inicial, pediu para fazer a cobertura de acontecimentos referentes à esfera social 

poliesportiva, tanto pela sua participação ativa em eventos deste gênero como 

também pelo grande interesse na temática. Assim, todos os seus textos abordam 

sobre a prática de esportes coletivos. Inclusive, o próprio nome de identificação 

registrado em sua timeline, antes do nickname como usuário, é “Sempre Tricolor”; 

fazendo jus a sua afinidade. 
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Quanto ao tweet-notícia @LuanaVitoria (2), vemos o estilo informal da aluna-

voluntária marcado, tanto pelo seu direcionamento à professora, através da 

expressão coloquial “Tá ae”, como também pela inserção em seu discurso do smiley 

“ : ) ” para  demonstrar satisfação com a produção do texto do gênero notícia. Em 

@Julio_marinho10 (1), percebemos que o produtor do tweet-notícia inovou em seu 

discurso noticioso por empregar apenas um questionamento, acompanhado de uma 

imagem, configurando sua produção textual como uma notícia-denúncia, pela 

ideologia transpassada. Nestes, temos, pois, a incorporação de recursos estilísticos 

advindos do campo da multimodalidade – smiley e imagem anexada – enriquecendo 

o gênero discursivo proposto para a prática.  

Passemos, agora, a explanação sobre a composição do gênero discursivo, 

lembrando que esta remete a estrutura demarcada pelos seus elementos 

constitutivos. Como a pauta, aqui, é o gênero notícia, sua composição deve 

responder – pelo menos, relativamente – as seguintes perguntas: o quê?, com 

quem?, quando?, onde?, como? e por quê?). Sendo assim, observemos se as 

produções de textos dos alunos-voluntários congregam tal conjuntura.  

 
@ClaraMedeirosA (3) 

 
@JuniorJales (8) 

 

Tomando por base os tweets-notícia expostos acima, à título de 

exemplificação do respectivo aspecto linguístico, podemos dizer que os alunos 

produziram, satisfatoriamente, o gênero proposto – mesmo com a peculiaridade do 

Twitter em permitir postagens com no máximo 140 caracteres – atentando para a 

presença dos elementos constitutivos da notícia sem “perder de vista” a coerência 

textual, e produzindo assim, um discurso objetivo e de sentido claro, como em 

@JuniorJales (8). 

Vale salientar, quanto à estrutura das produções, o emprego da hashtag 

#Repórterporunsdias por parte de alguns alunos em seus tweets-notícia, e ainda, o 

uso de nicknames que direcionam os textos produzidos a algum interlocutor – na 
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maioria das vezes, à professora-pesquisadora – incitando o estabelecimento de uma 

interação61 entre os sujeitos sociais envolvidos no projeto; visto, aqui, através de 

@ClaraMedeirosA (3).  

A partir, pois, dessa explicitação quanto à estrutura composicional dos tweets-

notícia como sendo formas essencialmente híbridas, nas quais observamos 

elementos da linguagem jornalística, da microssintaxe do Twitter e, 

simultaneamente, a presença de elementos da linguagem multimodal da web, 

fazemos ponte com a transmutação, denominada por Bakhtin (2003) como sendo o 

fenômeno elucidativo da gênese dos gêneros secundários, originados dos gêneros 

primários que, ao se transmutarem de uma esfera para outra, geram novos gêneros, 

com características específicas da esfera que os absorveu. A teoria bakhtiniana 

sugere, assim, uma “ressignificação” genérica resultante da mudança de contexto.   

Como visto, o tweet-notícia ainda pode revelar-se como um evento 

interacional diferenciado por servir a uma esfera jornalística que, para atender as 

necessidades da nova sociedade, encontra-se com sua forma transmutada para o 

meio digital – o Twitter – procurando garantir os elementos constitutivos tradicionais 

através de uma espécie de filtragem das questões regulares (o quê?, com quem?, 

onde?, quando?, como? e por quê?), sendo estas últimas muitas vezes omitidas 

devido ao uso mínimo de caracteres –  em @JuniorJales (8), por exemplo não 

explicita como será o treino; em @AnaCristinaB (2) não há a especificação quanto à 

forma e o motivo da saída dos jovens.  

Assim, a veiculação de um tweet-notícia perpassa a caracterização 

informativa de gênero discursiva (TEIXEIRA, 2012, p. 14), pois, enquanto, prática 

comunicativa na RSI aponta para um movimento além “transmutação”, resultando no 

que Costa (2010) designou de reelaboração genérica, por considerar não somente a 

mudança de esfera, mas também o posicionamento atitudinal dos sujeitos 

envolvidos para corroborar com a renovação de um gênero.  

O referido estudioso, a partir das categorias proposta por Zavam (2009), 

atribuiu, então, a seguinte classificação para os processos de reelaboração: 

reelaboração criadora emergente, reelaboração criadora estandardizada, 

reelaboração inovadora interna e reelaboração inovadora externa (COSTA, 2010, p. 

76) – conforme já vimos o esboço sobre cada uma delas no subtópico 2.2.2, que 

                                                           
61 Este aspecto das produções dos tweets-notícia será melhor abordado no subtópico 4.2.3, onde 
apresentamos a interação, especificamente,  como uma categoria de análise desta pesquisa. 
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discorre sobre os gêneros e sua transmutação (reelaboração). Sendo assim, a 

menção tipológica feita aqui serve apenas de retomada, sem necessidade de 

adentrarmos sobre sua diferenciação, pois o nosso intuito no momento é analisar e 

classificar os tweets-notícia produzidos pelos alunos-voluntários. Façamos isto. 

 
@LuanaVitoria (1) 

 
@MeressaLibna (2) 

 
@JuniorJales (6) 

 

 

Para entendermos o funcionamento da dinâmica de reelaboração genérica 

ocorrida nas produções em análise, o ponto-chave é atentarmos para o fato de que 

o tweet constitui-se um gênero discursivo emergente, existente apenas no seu 

suporte técnico e/ou a rede social Twitter, cuja conjuntura se caracteriza pela 

materialização textual limitada a 140 caracteres, exigindo do usuário objetividade, 

coesão e capacidade de síntese, mas não menos conteúdo expressivo (BORGES, 
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2010), podendo veicular formas prototípicas de gêneros diversos (notícia, piada, 

poema, opinião, horóscopo, etc.). 

Focando nosso olhar sobre as três produções ora expostas – @LuanaVitoria  

@LuanaVitoria (1), @MeressaLibna (2),  @JuniorJales (6) – percebemos, então, que 

todas atendem ao padrão prototípico do gênero notícia, por apresentarem elementos 

que o constitui (o que, com quem, onde, quando, como e/ou porque o fato expresso 

aconteceu), sendo, estes, facilmente apreendidos através do uso da concisão, bem 

como por atenderem à restrição quântica de caracteres, e ainda, por virem 

marcadas pela protagonização dos alunos-voluntários no referente à manipulação 

linguística específica da web através da incorporação de hashtags, imagens 

anexadas e links aos tweets-notícias.  

Tais ocorrências vistas nas produções nos incitam à classificá-las como 

reelaborações criadoras emergentes, pelo  fato de configurarem-se em novos 

enunciados, provenientes da conjuntura das tecnologias digitais (mas não apenas), 

cuja aceitação resulta no abandono de traços composicionais de gêneros já 

convencionados socialmente, como é o caso do prototípico genérico tweet-notícia. 

Contudo, vale lembrar a ressalva feita por Costa (2010, p. 74) acerca do processo 

de criação de um gênero como sujeito a um continuum, no qual, um gênero 

emergente pode passar ao estágio de estandardizado, num dado momento.  

Portanto, retomando a fala de Marcuschi (2002) na epígrafe deste capítulo ao 

usar a expressão “dominar um gênero”, ele chama-nos a atenção para o fato da 

maleabilidade genérica, para a apropriação feita pelo ser humano quanto ao gênero 

como instrumento de comunicação em seu agir social. Neste sentido, ver os gêneros 

como modelos estanques, estruturas rígidas, formas categóricas não é aconselhável 

(MARCUSCHI, 2008b, p. 18). Temos que vê-los como formas culturais e cognitivas 

de ação social corporificadas de modo particular na linguagem, como entidades 

dinâmicas de interação.  É neste ponto que incide nossa última categoria de análise 

dos tweets-notícias. Façamos o acesso a este link discursivo, então! 
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4.2.3 – Interação (virtual) 

 

Como disse Primo (2007, p. 71) “interagir não é algo que alguém faz sozinho, 

em um vácuo. Comunicar não é sinônimo de transmitir. Aprender não é receber. Em 

sentido contrário, quer-se insistir que interação é um processo no qual o sujeito se 

engaja” e, pela língua(gem), insere-se socialmente, como nos diz Bakhtin (2003). É 

sobre esse viés que se assenta a sua teoria dos gêneros discursivos, à qual defende 

que a unidade de análise linguística deve ser o enunciado, e não a oração, pois “[...] 

o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 

determinados falantes, sujeitos do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 274).   

Nesta perspectiva de constituição social da linguagem é que a comunicação 

está sempre vinculada à interação entre os interlocutores, num dado contexto sócio 

histórico. Estamos falando, pois, do estabelecimento de uma relação dialógica, 

atravessada por ideologias que corroboram na existência de conflitos entre forças 

externas e internas, cujo reflexo torna-se perceptível pelas vozes discursivas 

construídas entre o eu em comunhão com os seus pares, nos mais diversos 

contextos.  

Enxergamos o tweet, então, pela visão bakhtiniana de linguagem interacional, 

bem como pela sua classificação em transmutação de gêneros, revista por Costa 

(2010) como reelaboração genérica, uma vez que, os sujeitos têm um caráter ativo 

na produção da interação via materialização linguística, seja permeado por palavras, 

seja por imagens e outros recursos multimodais de representação comunicativa. Ele 

é escrito para o outro, seu interlocutor direto ou seguidor, para uma coletividade ou 

até mesmo para uma pessoa totalmente indefinida, desconhecida ou não.  

O tweet “é um construto histórico e social, extremamente complexo e 

multifacetado” (KOCH, 2005, p. 15) pela capacidade de absorção de outros gêneros 

discursivos em sua configuração e por ser grande potencializador na promoção da 

interação. Citamos, pois, como exemplos de recursos genuinamente interacionais 

(AGUIAR; PAIVA, 2009, p. 5) disponibilizado pela dinâmica do Twitter: o RT – 

republicação de uma mensagem postada no site; o reply – resposta pública a uma 

postagem; a direct message – mensagem direta e particular; além da marcação de 

nickname do usuário e/ou hashtags – como foi o caso da marcação 

#repórteresporunsdias, atribuída aos participantes pela professora-proponente – a 
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partir da postagem de um tweet configurado como do gênero notícia feita por um 

aluno voluntário. 

Vamos identificar tais recursos de interação nos tweets-notícia, pois! 

 
@fernandovinici5 (4) 

 
@fernandovinici5 (8) 

 
@JuniorJales (4) 

 

Nos tweets-notícia selecionados para a mostra das discussões feitas, temos a 

ocorrência tanto de hashtags – @fernandovinici5 (4) e @fernandovinici5 (8), como 

também de direcionamento ao outro através da marcação de nicknames – 

@fernandovinici5 (8), numa relação de interação que envolve aluno-aluno e aluno-

professor, como forma de trocar ideias, esclarecer dúvidas e dar informações extras 

acerca da produção de texto via Twitter. 

Na amostra subsequente, frisamos o uso do retweet ou RT’S, no 

estabelecimento da interação entre os participantes do projeto.  
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@ClaraMedeirosA (2) 

 
@ClaraMedeirosA 

 

Nesse primeiro print screen – @ClaraMedeirosA (2), referente à interação 

virtual ocorrida temos o registro de 2 RT’S, feitos por @Julio_marinho10 e 

@AnaCristinaB; já no segundo – @ClaraMedeirosA , o qual não consideramos um 

tweet-notícia devido ao seu plano composicional, aconteceu 1 RT também realizado 

pela aluna @AnaCristinaB. Abaixo, vemos outros exemplos de RT’S concretizado a 

partir da postagem feita pela professora-pesquisadora quando do momento de 

incitação aos alunos para a produção textual e engajamento no projeto, e ainda da 

produção de tweet-notícia promovida por @ClaraMedeirosA. Aproveitamos ainda 

para destacar, no exemplo seguinte – @ClaraMedeirosA – a interação ocorrida entre 

aluno-professor, mostrando o acompanhamento e disponibilidade diários às 

questões de produção do texto.    

 
@FrancioneBrito 
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@ClaraMedeirosA 

O próximo print screen também nos mostra um momento de interação entre 

aluno-professor, onde a participante @JuliaVivi11 (1) demonstra suas angústias 

diante da proposta prática de produção textual do gênero notícia, onde é 

estabelecida uma conversa entre ambas no intuito de sanar as dúvidas existentes, 

não somente da parte desta aluna, mas de qualquer outro(a) que viesse a necessitar 

de mais orientações sobre o gênero escolhido, configuração do suporte tecnológico, 

etc. Vejamos: 

 

@JuliaVivi11 (1) 
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Por fim, evidenciamos a produção de um tweet-notícia após o período 

combinado para o desenvolvimento do projeto – não contabilizado no corpus - o 

qual, comprova, mais uma vez, a CC da aluna diante da necessidade de uso do 

recurso estilístico de concisão, imprescindível para tal pela cristalização de textos 

enxutos para a postagem/publicação via Twitter, bem como do uso de recursos 

expressivos típicos da conjuntura web, como é o caso da hashtag. Por ter sido 

produzido depois do término do projeto, podemos considerar esta manifestação 

linguística como uma demonstração do interesse pela prática trabalhada do contexto 

escolar ao ciberespaço.   

 

@ClaraMedeirosA 

(exemplo de produção pós-período de coleta) 

Deste modo, além da competência quanto à materialidade textual 

demonstrada pelos alunos participantes da pesquisa, eles deixaram transparecer 

também serem letrados digitais ao encontrarem formas de adaptação dos seus 

discursos, condizentes com a pontencialidade do meio digital no qual estavam 

inseridos, de modo a protagonizarem a manipulação linguística através do uso de 

hashtags, imagens anexadas e links.   

Portanto, temos na amostra deste corpus, a evidência de que os alunos-

voluntários da pesquisa cumpriram, satisfatoriamente, o desafio pedagógico 

proposto, de produzir textos do gênero notícia via Twitter. “Desafio” porque, como a 

própria Racy (2005, p.12) sugere no tópico 2.2.3. desta dissertação, extrair as 

informações mais relevantes de um acontecimento e transmiti-las de forma concisa, 

sem ser redundante, não é tarefa fácil. Ela, então, frisa a dificuldade dos repórteres 

e redatores em reconhecer as informações importantes a serem expressas numa 

notícia em resposta às perguntas que constituem o referido gênero, comparando-a , 

metaforicamente, com o exercício de garimpagem, onde se busca uma pedra  

preciosa. E, “desafio”, também por se configurar uma prática escolar incomum, como 

podemos inferir a partir dos dados coletados e representados nos gráficos 3 e 4.  

Ante o exposto, vimos que identificar a essência de um fato noticioso não é 

uma atividade tão simples, assim como também não é, fazer usos criativos das TICs 
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no meio educacional, muito menos conferir ao Twitter contornos pedagógicos62, 

como destacaram Oliveira e Araújo (2011, p. 20). Trata-se de uma ideia em 

construção.  

Para encerrarmos a análise-interpretativa quanto à interação (virtual), 

tomando por base as produções dos tweets-notícia, ressaltamos que o Twitter é tido 

como uma rede social de potencial inimaginável quanto à propagação de fatos 

noticiosos no meio social, uma vez que, em fração de segundos, um acontecimento 

pode vir ao conhecimento de pessoas do mundo inteiro sem que seja necessário o 

compartilhamento advindo do próprio autor da produção. Os seguidores o fazem, 

sem precisar de autorização. A partir dessa caracterização de rápida e ilimitada 

divulgação do conteúdo de um tweet, bem como da abrangência do processo de 

interação é que muitas celebridades criam seus perfis de usuário para manter-se em 

evidência, de modo que, quanto mais seguidores a pessoa tiver, mais possibilidade 

de propagação de seus tweets terá (RT’s). 

Para alguns, o uso do Twitter63 como RSI feita pelos famosos para ficar 

sempre em destaque é supérfluo; para outros, trata-se de uma rede muito útil que 

pode mudar vidas em segundos, de forma benéfica ou não, com a divulgação de 

fatos marcantes ocorridos em todo o mundo.  Relembramos, aqui, o exemplo citado 

da repercussão que teve o tweet "HABEMUS PAPAM \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/", publicado 

em 13 de março de 2013 pelo o Vaticano após a escolha do novo Papa no conclave.  

Por conseguinte, ao adotarmos a perspectiva sócio-histórica e dialógica de 

Bakhtin (1981, 2003), a qual defende a apreciação de um texto buscando não 

somente as marcas linguísticas em sua composição, mas também entender a 

situação/suporte de enunciação, a vontade enunciativa do locutor e sua carga 

axiológica, as conexões de uma rede social, tudo isso incide sobre um fator 

referente à qualidade das relações interacionais: o capital social (RECUERO, 2009a) 

Trata-se do “valor constituído a partir das interações entre os atores sociais” e seu 

pertencimento a redes. 

                                                           
62 A esse respeito sugerimos a leitura do texto “100 maneiras de usar o Twitter em sala de aula”, 
disponível em: http://noticias.universia.pt/destaque/noticia/2012/06/14/941445/100-maneiras-usar-
twitter-em-sala-aula.html . 
63 Bauman, em seu livro “44 Cartas do mundo líquido moderno”, mais especificamente na Carta 5, 
“Como fazem os pássaros”, critica com veemência o uso do Twitter. Para ele, partindo da metáfora da 
função que tem o gorjeio de um pássaro, o intuito do Twitter é, basicamente, para que você manifeste 
o que está fazendo de forma rápida, sucinta e fácil de digerir (o que pode ser perigoso!). Trata-se da 
era da privacidade inexistente e da publicidade exacerbada, onde o “ser visto” demarca a existência 
do ser e por isso quanto mais seguidores, mais em evidência se estar.   
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E foi este o nosso intento no desenvolvimento deste projeto de pesquisa, pois, 

hoje, as salas de aulas passam de estrutura centralizada à distribuída, onde o poder 

e a comunicação passam a ser de todos, de modo que aquela postura hierárquica 

de lideranças tida antes pelo professor não serve de estímulo aos estudantes para a 

construção do capital social. Como declara Gabriel (2013, p. 198-192), este é um 

valor que está mais ligado à conquista do que à imposição, e cujo engajamento, 

prescinde da metodologia dos “3 Es” (Educação, Estrutura e Estímulo) em sua 

dinamicidade coletiva para se conseguir a atenção e o interesse das pessoas no 

ambiente educacional atual em prol de experiências pedagógicas positivos. Assim, 

com base na produção dos tweets-notícias podemos dizer que construímos o capital 

social junto aos sujeitos participantes da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

  

CONCLUSÃO 

 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no corpo 
do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 

porque indago e me indago. Pesquiso para constatar; constatando, intervenho; intervindo, educo e 
me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.[...] 
Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na 

busca, não aprendo nem ensino. (FREIRE, 2002, p. 16/52) 

  

Na função de professora de Língua Portuguesa, é cada vez mais perceptível 

a resistência dos alunos – principalmente jovens – para com a prática de produção 

textual em sala de aula, mas em contrapartida, é igualmente evidente, em nossas 

escolas e universidades, a inserção destes mesmos sujeitos na ambiência das redes 

sociais como o habitat da geração, onde fazem uso da linguagem discursiva, 

socializam-na e interagem com seus pares, cotidianamente. Para eles, essa 

dinâmica no trato com o texto faz sentido.  

A constatação deste entorno, então, inquietou-nos, levando-nos à reflexão de 

algumas questões subjacentes: como despertar o interesse e gosto nos alunos pela 

produção de textos quando estes repudiam tal prática escolar, mas (muitos) 

costumam estar conectados à internet durante horas do seu dia? Por que, como 

docente de LP, não buscar promover o avanço do letramento digital dos alunos a 

partir de uma proposta prática de produção textual aliada ao uso da tecnologia 

desde o contexto de sala de aula? E o ensino-aprendizagem de gêneros nos novos 

moldes digitais, como fica? 

Assim, para responder a tais indagações, procuramos promover uma 

integração do ensino-aprendizagem de língua com a tecnologia, através da “prática 

de produção textual do gênero notícia via Twitter, num entrelaçar do contexto 

escolar e ciberespaço”, tendo em mente a ressalva feita pelos PCNs (1998, p. 21) de 

que todo texto se organiza dentro de determinado gênero, conforme as intenções 

comunicativas, condições de produção dos discursos e sujeitos envolvidos, os quais 

geram usos sociais que os modelam, além também do pensamento complementar 

de Bakhtin (2003, p. 302) a esse respeito ao afirmar que os gêneros são constructos 

sócio-histórico-culturais, movidos pela interação dialógica entre os interlocutores, 

ocorrida via linguagem, os quais são (re)criados no permear das TICs – o que 
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corroborou com a nossa opção pelo gênero emergente tweet, e em sua essência, o 

noticioso. 

Para a concretude da nossa pretensão de pesquisa, então, passamos por 

algumas etapas procedimentais: revisão do projeto para ajustar o foco investigativo; 

aulas expositivas dialogadas com orientações acerca da proposta de produção, 

aplicação de questionário misto e registro de notas de campo; acompanhamento das 

produções dos tweets-notícia seguida de sua coleta em print screen para posterior 

relação categórica; tabulação dos dados; e simultânea a todas essas fases, a 

realização de leituras correlatas para a assimilação teórica e subsequente escrita 

acadêmica.  

Neste percurso, foram necessárias, também, algumas escolhas 

metodológicas, condizentes com os objetivos traçados, para a caracterização da 

nossa investigação. Optamos, pois, pela pesquisa-participante, de abordagem 

qualitativa, com enfoque indutivo e instrumentalização diversa – já especificada, 

considerando uma base hermenêutico-dialética, onde os discursos dos atores 

sociais são analisados sob a ótica do contexto de produção, quanto ao seu processo 

de desenvolvimento, na qualidade do conhecimento produzido através da relação 

dinâmica entre razão daqueles que a praticam e a experiência que surge a realidade 

concreta (MINAYO, 1999, p. 77).  

Destarte, ao tomarmos como objeto de análise 33 tweets-notícia produzidos 

por 12 alunos da turma do 9º ano “A”, da Escola Municipal Lindaura Silva, em Apodi-

RN, local de atuação docente desta pesquisadora, procuramos nos debruçar, na 

análise, sobre a essência linguística explicitada nos seguintes objetivos: i) verificar 

princípios de textualidade (coerência, coesão, intencionalidade, informatividade, 

aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade) nos tweets-notícia produzidos 

pelos alunos; ii) identificar a presença dos elementos constitutivos do gênero Notícia 

nas produções, com base em sua forma prototípica bem como seu estilo, tema e 

composição para posterior classificação do tipo de transmutação (reelaboração) 

genérica ocorrido; iii) averiguar como se deu o processo de interação (virtual) na 

escrita dos tweets-notícia publicados pelos alunos sujeitos da pesquisa. 

Os primeiros achados quanto à categoria textualidade em relação aos tweets-

notícia produzidos pelos alunos-voluntários nos apontam para uma intersecção entre 

os princípios textuais elencados por Marcuschi (2008a), de maneira que, sua 

manifestação não se dá de forma individualizada, estanque, mas  circular. Além 
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disso, sendo considerados linguísticos ou pragmáticos, ambos campos dos critérios 

de textualidade sofrem influencias culturais, incidindo na CC dos sujeitos sociais. Foi 

o que vimos em @fernandovinici5 (5), onde podemos perceber aspectos como 

coerência – na significação construída, situacionalidade – pelo contexto da 

necessidade, intencionalidade – na divulgação da obra, pela informatividade – 

perpetuação do fato novo, aceitabilidade – tomada como verdade, enfim: um misto 

linguístico cabe no interior da expressão do gênero do discurso. 

Referente à transmutação (reelaboração) genérica vimos a forma prototípica 

do gênero corroborar com a classificação da ferramenta metodológica criada por 

Costa (2010) de acordo com a sua aplicabilidade e constituição estilística, temática e 

composicional. Assim, constatamos em todos os recortes a incidência de questões 

estruturais do gênero notícia (o quê?, com quem? quando?, onde?, como?, por 

quê?) quando manifestas nos tweets produzidos, bem como o uso de linguagem 

clara e concisa, às vezes marcada por expressões informais e/ou por recursos 

multimodais como integrantes do estilo desenvolvido. Acerca do plano temático, 

tivemos ocorrências ligadas às mais variadas esferas sociais. Como exemplo deste 

achado, citamos o tweet-notícia @LuanaVitoria (2).   

A partir da interpretação destas características aliadas a outras cabíveis na 

composição da própria conjuntura do Twitter, atribuímos aos tweets produzidos a 

classificação de reelaboração criadora emergente, visto que, mesmo com sua 

formação prototípica de notícia, concebemos o gênero como “outro”, específico do 

suporte e/ou rede social em que foi produzido, e não simplesmente transmutado 

para outra esfera. Trata-se de um gênero emergente, expresso em no máximo 140 

caracteres, delimitado nesta por tweet-notícia, como visto em @JuniorJales (6). 

No que tange ao aspecto da interação (virtual) comprovamos sua 

manifestação de diversas formas, específicas da dinâmica do Twitter: o RT, o reply, 

a direct messagem, além da marcação de nickname do usuário e/ou hashtags – 

como foi o caso da marcação #repórteresporunsdias, atribuída aos participantes 

pela professora-proponente e muito usada por eles quando do saldo de caracteres 

para a postagem/publicação. Como recorte, destacamos o tweet-notícia 

@ClaraMedeirosA (2), onde aparecem o RT, reply, hashtag e a inserção de smiley 

demonstrando entusiasmo.  

Ainda sobre o eixo categórico da interação, verificamos que ela se deu numa 

relação entre aluno-aluno, aluno-professor e aluno-professor-aluno na construção do 
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capital social permeado pela prática de produção textual via Twitter, à qual incide 

sobre a concepção interacional dialógica da língua, onde os produtores são vistos 

como atores/construtores sociais, sujeitos ativos que constroem e se reconstroem 

(KOCH; ELIAS, 2012, p. 34) na materialidade discursiva do texto.  

Ante o exposto, acreditamos que essa concepção interacionista da 

linguagem, firmada na função e contextualização, pode alicerçar um ensino de 

língua de forma ampla e significativa, seja individual e/ou socialmente. Nós estamos 

diante de uma geração que nasceu com um mouse na mão, e agora faz uso 

constante do seu smartphone para registrar todas as vivências diárias – Era da 

mobilidade, então, buscar uma adequação pedagógica (VASCONCELOS, 2010) 

frente à emergência dos avanços incontáveis da tecnologia é um dos grandes 

desafios da escola atual. É preciso que, o professor, enquanto principal agente de 

mediação, busque aperfeiçoamento em termos didáticos, de conteúdo e em 

procedimentos técnicos, sentindo-se confortável para utilizar esses novos auxiliares 

didáticos e avaliar, criticamente, sua integração no ensino-aprendizagem.   

Hoje, é fato: cada vez mais pessoas adquirem aparelhos que conectam a 

internet, e cada vez mais estes dispositivos entram na sala de aula (NAGUMO; 

TELES, 2012). Então, por que não fazer disso uma oportunidade de uso pedagógico 

para a construção de aprendizagens? A utilização da internet durante as aulas, se 

bem orientada, pode trazer inúmeros benefícios. Garantir o bom uso da tecnologia 

digital, principalmente aquelas atreladas à comunicação, à coletividade, ao mundo 

em rede, como suporte didático é o ponto-chave. O professor deve estar centrado 

nas necessidades, no acompanhamento e na gestão das aprendizagens, incitando à 

troca de saberes, sempre!  

O fato do computador fazer parte da escola não significa que seu uso incorra 

em bons resultados ou que seja usado com propósitos educacionais. Entre tantas 

propriedades dessa máquina e das redes virtuais, ele pode também ajudar na 

formação de aprendizes autônomos, curiosos e livres para buscar respostas para as 

suas indagações, críticos quando da avaliação acerca de possíveis meios para a 

construção do saber em rede. Agora, os alunos são outros e suas necessidades 

também; assim, não faz sentido continuar com as mesmas práticas de ensino tidas 

outrora. Letrá-los, também digitalmente, é função social da escola. A 

responsabilidade dos educadores de letramento, portanto, é proporcionar aos jovens 
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oportunidade de criticidade perante os navegadores e suas ferramentas 

tecnológicas.  

As RSIs, por exemplo, provocaram grandes impactos na sociedade à medida 

que abrem espaço para expressão, ação e interação por parte de um grande 

número de pessoas e inclusive possibilitam que haja considerável repercussão 

daquilo que é veiculado, em determinados casos, como é o caso da usabilidade do 

Twitter. Ele provoca novas formas linguístico-discursivas de comunicação, que 

podem ser aproveitadas para fins educacionais – como foi o caso ora exposto nesta 

pesquisa. Não é tarefa fácil, mas o professor precisa perscrutar os interesses dos 

alunos.   

Logo, se as práticas sociais mudaram, também terão de mudar as práticas 

pedagógicas. Não é a sociedade que deve acompanhar a escola, mas é esta, que 

precisa acompanhar a evolução da comunicação e dos artefatos tecnológicos 

mediadores das novas práticas sociais (OLIVEIRA e PAIVA, 2010). O professor 

deve pensar na utilização do computador não como concorrente, mas aliado, 

parceiro. Vale lembrar que, na escola, muitas vezes as aulas são banais, parece que 

nada acontece (MORAN, 2012, p. 75), contudo, ensinar também tem seus 

momentos glamourosos, em que os alunos participam, envolvem-se, trazem 

contribuições significativas. Nós é que precisamos fazer a diferença! Buscar... para 

aprender e ensinar, como disse o mestre Paulo Freire (2002) na epígrafe anterior.  

Essa pesquisa se configura, pois, como de grande valia, tanto para a 

ambiência acadêmica como também para o ensino-aprendizagem de línguas nas 

escolas – pois “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (idem), 

principalmente àquelas com foco na produção de textos tomados como unidade de 

sentido e /ou como discurso historicamente construído na interação social entre os 

sujeitos, de modo a corroborar com a construção de um capital social e letramento 

digital do educando.  

Por fim, acrescentamos – firmados nas palavras de Demo (2009, p. 19) na 

epígrafe de abertura deste trabalho – que o estudo investigativo ora desenhado fica 

aberto à complementação, ao suscitar para uma perspectiva futura outras variações 

de construtos linguísticos, tanto no que se refere à possibilidade de abordagem de 

outros gêneros discursivos, como sob o olhar de outras categorias para análise e 

ainda no entorno de outra rede virtual.  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Autorizamos, por meio deste termo, a utilização dos dados fornecidos por nossos 

filhos, para fins de pesquisa, à mestranda-pesquisadora Francisca Francione Vieira de Brito 

e sua orientadora, a professora Dra. Maria Lúcia Pessoa Sampaio, responsáveis pela a 

atividade investigativa vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), do 

Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN).  

Assim, declaramos que fomos informados (as) e estamos cientes de que:  

1. A pesquisa tem como título: “DO CONTEXTO ESCOLAR AO CIBERESPAÇO:  

A PRÁTICA DE PRODUÇÃO TEXTUAL DO GÊNERO NOTÍCIA VIA TWITTER”, cujo 

objetivo geral é investigar a prática de produção textual do gênero notícia, em turma do 9º 

ano, utilizando o Twitter como suporte.  

2. A questão central da pesquisa é: Como se dá a constituição do gênero Noticia nas 

produções de texto dos alunos quando da transmutação (reelaboração) genérica para o 

suporte Twitter? Assim, objetivamos esclarecer: Se há a presença dos elementos estruturais 

o quê, quando, como, onde e por que nos tweets produzidos, além da capacidade de 

síntese e coerência textual por parte dos alunos nos fatos relatados. E ainda: qual o tipo de 

transmutação (reelaboração) genérica - criadora ou inovadora – se caracteriza nos tweets. 

3. A pesquisa se justifica por perceber – quanto docente de Língua Portuguesa – a 

resistência e desinteresse que o alunado demonstra na produção de textos e em 

contrapartida, a curiosidade para com o uso das tecnologias, numa tentativa de integrar a 

Tecnologia com o ensino-aprendizagem de nossa prática pedagógica. 

4. Os resultados da pesquisa serão estruturados a partir dos seguintes procedimentos:  

a) Observação de aulas ministradas pela pesquisadora acompanhada do registro de notas 

de campo, aplicação de questionário misto para os alunos-voluntários da investigação com o 

intuito de construir o perfil dos sujeitos participantes e prints dos tweets do gênero notícia 

produzidos pelos discentes em suas timelines do Twitter.  

b) Correlacionar o aporte teórico que nos serviu de base com os tweets do gênero notícia 

coletados, através da análise das categorias teóricas escolhidas (produção textual e 

reelaboração de gêneros). 

5. A pesquisa obedece às normas éticas e não apresenta risco aos alunos-participantes, 

pois se compromete a utilizar os dados para finalidade pedagógica e acadêmica, 

assegurando a privacidade dos sujeitos e a confidencialidade das informações na versão 

final da dissertação.  
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6. Os dados da pesquisa podem vir a ser publicados/divulgados, desde que garantindo o 

disposto no item 5.  

7. A participação dos alunos é voluntária, de modo que os mesmo têm a plena liberdade 

para recusar a participar ou retirar o consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização e prejuízo algum.  

8. Esta pesquisa está isenta de custos para os participantes, tampouco incidirá em 

pagamentos aos mesmos pela sua contribuição.  

9. Os participantes terão como benefício ao participar da pesquisa serem vistos como 

alunos competentes e habilidosos na produção textual via suporte Twitter, além de ousados 

quando da aceitação do desafio de transmutação (reelaboração) genérica. 

10. Toda e qualquer dúvida quanto a este processo de investigação será esclarecida através 

do e-mail da mestranda-pesquisadora francionevb@hotmail.com, por seu telefone pessoal 

(84) 9108-1662 e/ou ainda através do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), no 

Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), situado na Br 405, Km 153, Bairro 

Arizona, CEP: 59900-000 em Pau dos Ferros/RN, cujo telefone para contato é (84) 3351 

2560, ramal 226 e fax: (84) 3351 3909, além do endereço eletrônico 

letras.pferros@mestrado.uern.br.  

 
Portanto, nossa assinatura neste consentimento mostra que entendemos a pesquisa 

e concordamos que nossos filhos, sendo alunos do 9º ano – turma “A”, da Escola Municipal 

Lindaura Silva, em Apodi-RN, participem desta pesquisa de pós-graduação acerca da 

prática de produção textual. Por fim, atestamos receber uma cópia deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 
Apodi-RN, _______ de Dezembro de 2013. 

 

  Francisca Francione Vieira de Brito   Maria Lúcia Pessoa Sampaio  

Mestranda-Pesquisadora Responsável       Profa. Dra. Orientadora 

________________________________    _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:francionevb@hotmail.com
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APÊNDICE B 

 

Saudações! Meu nome é Francisca Francione Vieira de Brito, mestranda em Letras pela 

UERN. Atualmente, estudo sobre o uso da tecnologia como aliada no processo de ensino-

aprendizagem escolar; e gostaria que você colaborasse com o desenvolvimento da minha 

pesquisa, respondendo a esse questionário misto. 

 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

INFORMAÇÕES GERAIS 
Nome completo: __________________________________________________ 
Idade: _______ Nível de escolaridade: ________ Sexo: (    ) Fem.   (     ) Masc. 
Escola em que estuda: ____________________________________________ 
Turma: ______ Turno: ________________ Cidade/Estado: ________________ 
 
INFORMAÇÕES PONTUAIS SOBRE O CONTEXTO ESCOLAR 
 
1. Como julga seu interesse pelas atividades de produção textual nas aulas de Língua 
Portuguesa? 
 
(    ) Muito forte            (    ) Forte                    (    ) Regular     
(    ) Fraco                     (    ) Muito fraco          (    ) Não tenho qualquer interesse 
 
2. O uso de tecnologias na sala de aula pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem?  

 
(    )Sim                        (    ) Não               (    ) Parcialmente 

 
3. Nas aulas de Língua Portuguesa o(a) seu(sua) professor(a) utiliza algum desses recursos 
tecnológicos?  
 
(    ) Power-point 
(    ) Datashow  
(    ) Site de atividades pedagógicas 
(    ) Quadro negro/branco 
(    ) Vídeos                        
(    )Vídeo-aula 
(    ) Retroprojetor 

 
(    )Dinâmicas de grupo 
(    ) Blog 
(    )Fórum de discussões 
(    ) Câmera digital 
(    ) Celular 
(    ) Filme 
(    ) outros 

 
4. Quando da utilização, eles mantêm alguma relação com o conteúdo estudado?  
 

(    ) Sim                        (    ) Não               (    ) Às vezes 
 
5. Você já teve alguma experiência marcante com o uso de ferramentas tecnológicas em 
sala de aula? Em caso afirmativo, descreva-a.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS REFERENTE AO CIBERESPAÇO 
 
6.   Com que frequência você acessa a internet e qual o lugar de acesso? 
 
(    ) diariamente 
(    ) semanalmente 

 
(    ) mensalmente 
(    ) raramente 

 
7.  Possui conta em redes sociais? Quais? 
 
(    ) Orkut  (    ) Facebook   (    ) Twitter  (    ) Outras 
 
8. Caso você tenha conta no Twitter, qual é o seu perfil de usuário? 
 _________________________________________________________________________ 
 
9. Com qual finalidade utiliza mais frequentemente o Twitter? MARQUE APENAS UMA 
 
(     ) Informar 
(     ) Socializar-se 
(     ) Compartilhar arquivos pessoais 
 

(     ) Atualizar-se 
(     ) Expor pensamentos e emoções 
(     ) Outros   

10. Em sua opinião, produzir/postar nas redes sociais, sobretudo no Twitter, ajuda o usuário 
a desenvolver seu potencial de escrita? Comente.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
  

Desde já. Meus agradecimentos. 
Atenciosamente: à pesquisadora. 
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
CAMPUS AVANÇADO “PROFª. MARIA ELISA DE A. MAIA” – CAMEAM 

DEPARTAMENTO DE LETRAS – DL  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL 
Curso de Mestrado Acadêmico em Letras 

 BR 405, Km 153, Bairro Arizona. CEP. 59.900-000 - Pau dos 
Ferros/RN  
Fones: (84) 3351-2560/2275      Fax: (84) 3351- 3909 

E-mail: letras.pferros@mestrado.uern.br    Sítio: 
www.uern.br/mestrado/letras 

 

 

Ofício Circular Nº 001/ 2013  Disciplina: Estudos Orientados II/PPGL/UERN 

 

Pau dos Ferros, 20 de junho de 2013. 

 

 

 Com o objetivo de coletarmos dados para uma pesquisa de Dissertação 

acerca do Ensino de Texto – do contexto escolar ao ciberespaço, vimos solicitar de 

Vossa Senhoria a autorização para que nosso pesquisador/colaborador possa 

ministrar aulas (teóricas e práticas) de Língua Portuguesa na instituição educacional 

“Escola Municipal Lindaura Silva”, vinculada à rede pública de ensino do município 

de Apodi-RN, cuja Secretaria se encontra sob sua Direção. Conforme contato 

pessoal mantido previamente por nosso aluno do Mestrado com Vossa Senhoria, o 

lócus trata-se de campo de lotação como servidor público do investigador dessa 

pesquisa, que se encontra, atualmente, de licença para fins de estudos.  

 Informamos que o aluno-pesquisador fará as notas de campo de todo o 

processo conduzido por princípios éticos, e que, quando da divulgação dos 

resultados e de outras ações públicas referentes à pesquisa acadêmica, 

identificações pessoais/institucionais só serão mencionadas se for autorizado 

expressamente pelos voluntários, caso contrário, será mantido sigilo absoluto. 

   Crendo, pois, que a melhoria da Educação, em todos os níveis, em nossa 

região, é uma responsabilidade e compromisso nosso, da universidade e das 

demais instituições de ensino; estamos convictos, portanto, de que essa articulação 

é indispensável e de suma importância para o crescimento de todos os sujeitos 

envolvidos.  

Atenciosamente, 

_____________________________________________ 

Profª. Dra. Maria Lúcia Pessoa Sampaio (PPGL/UERN) 

Orientadora da pesquisa e responsável pela disciplina. 

 

Ilmº Sr. (a):  

________________________________________________ 

 Secretário(a) de Educação de Apodi- RN 

 

mailto:letras.pferros@mestrado.uern.br
http://www.uern.br/mestrado/letras
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APÊNDICE D 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
CAMPUS AVANÇADO “PROFª. MARIA ELISA DE A. MAIA” – CAMEAM 

DEPARTAMENTO DE LETRAS – DL  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL 
Curso de Mestrado Acadêmico em Letras 

 BR 405, Km 153, Bairro Arizona. CEP. 59.900-000 - Pau dos 
Ferros/RN  
Fones: (84) 3351-2560/2275      Fax: (84) 3351- 3909 

E-mail: letras.pferros@mestrado.uern.br    Sítio: 
www.uern.br/mestrado/letras 

 

 

Ofício Circular Nº 002/ 2013  Disciplina: Estudos Orientados II/PPGL/UERN 

 

Pau dos Ferros, 20 de junho de 2013. 

 

 Com o objetivo de coletarmos dados para uma pesquisa de Dissertação 

acerca do Ensino de Texto – do contexto escolar ao ciberespaço, vimos solicitar de 

Vossa Senhoria a autorização para que nosso pesquisador/colaborador possa 

ministrar aulas (teóricas e práticas) de Língua Portuguesa na instituição educacional 

“Escola Municipal Lindaura Silva”, vinculada à rede pública de ensino do município 

de Apodi-RN, cuja Secretaria se encontra sob sua Direção. Conforme contato 

pessoal mantido previamente por nosso aluno do Mestrado com Vossa Senhoria, o 

lócus trata-se de campo de lotação como servidor público do investigador dessa 

pesquisa, que se encontra, atualmente, de licença para fins de estudos.  

 Informamos que o aluno-pesquisador fará as notas de campo de todo o 

processo conduzido por princípios éticos, e que, quando da divulgação dos 

resultados e de outras ações públicas referentes à pesquisa acadêmica, 

identificações pessoais/institucionais só serão mencionadas se for autorizado 

expressamente pelos voluntários, caso contrário, será mantido sigilo absoluto. 

   Crendo, pois, que a melhoria da Educação, em todos os níveis, em nossa 

região, é uma responsabilidade e compromisso nosso, da universidade e das 

demais instituições de ensino; estamos convictos, portanto, de que essa articulação 

é indispensável e de suma importância para o crescimento de todos os sujeitos 

envolvidos.  

Atenciosamente, 

_____________________________________________ 

Profª. Dra. Maria Lúcia Pessoa Sampaio (PPGL/UERN) 

Orientadora da pesquisa e responsável pela disciplina. 

 

 

Ilmº Sr. (a):____________________________________________________ 

Diretor (a) da: ________________________________________________ 

 

mailto:letras.pferros@mestrado.uern.br
http://www.uern.br/mestrado/letras
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ANEXO A 

(Fotos dos momentos presenciais) 
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ANEXO B 

(Prints screen das postagens) 

 

1 - @AnaCristinaB_(https://twitter.com/AnaCristinaB_) 

 
@AnaCristinaB (1) 

 

 
@AnaCristinaB (2) 

 
 

2 - @ClaraMedeirosA (https://twitter.com/ClaraMedeirosA) 

 
@ClaraMedeirosA (1) 

 
@ClaraMedeirosA (2) 

 
@ClaraMedeirosA (3) 

 
@ClaraMedeirosA (4) 

 
 

3 - @EduardaKelly123 (https://twitter.com/Eduardakelly123) 

 
@EduardaKelly123 (1) 
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4 - @fernandovinici5 (https://twitter.com/fernandovinici5) 

 
@fernandovinici5 (1) 

 
@fernandovinici5 (2) 

 
@fernandovinici5 (3) 

 
@fernandovinici5 (4) 

 
@fernandovinici5 (5) 

 
@fernandovinici5 (6) 

 
@fernandovinici5 (7) 

 
@fernandovinici5 (8) 

 
 

5 - @JuliaVivi11 (https://twitter.com/JuliaVivi11) 

 
@JuliaVivi11 (1) 
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6 - @Julio_marinho10 (https://twitter.com/Julio_marinho10) 

 
@Julio_marinho10 (1) 

 
 

7 - @JuniorJales (https://twitter.com/JuniorJales) 

 
@JuniorJales (1) 

 
@JuniorJales (2) 

 
@JuniorJales (3) 

 
@JuniorJales (4) 

 
@JuniorJales (5) 
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@JuniorJales (6) 

 
@JuniorJales (7) 

 
@JuniorJales (8) 

 
 

8 - @jmarcos63 (https://twitter.com/jmarcos63) 

 
@jmarcos63 (1) 

 
@jmarcos63 (2) 

 
9 - @JP_Freitas_ (https://twitter.com/JP_Freitas_) 

 
@JP_Freitas_ (1) 
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10 - @LuanaVitoria_ (https://twitter.com/LuanaVitoria_) 

 
@LuanaVitoria (1) 

 
@LuanaVitoria (2) 

 
 

11 – @LuigyMadson (https://twitter.com/LuigyMadson) 

 
@LuigyMadson (1) 

 
@LuigyMadson (2) 

 
 

12 - @MeressaLibna (https://twitter.com/MeressaLibna) 

 
@MeressaLibna (1) 

 
@MeressaLibna (2) 

 

 
@MeressaLibna (3) 
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RETWEET pelo PROFESSOR 

 
 
RETWEET E INTERAÇÃO COM PROFESSOR 

 
 
 

 


