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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar como se dão as competências básicas em produção 
de textos escritos dos alunos a partir da escrita de gêneros de dois domínios diferentes: o 
resumo crítico e o chat. O corpus da pesquisa foi constituído por trinta e seis produções 
escritas por alunos de uma mesma turma do 1º ano do Ensino médio da Rede pública, sendo 
dezoito resumos críticos, produzidos no ambiente escolar e dezoito interações na esfera 
virtual.  Nossa base teórica está ancorada nos conceitos de letramento, especificamente da 
vertente de Letramento como prática social e não apenas como prática escolar, defendida por 
Barton (1994), Street (1993) bem como das concepções de Letramento digital, defendidas por 
Xavier (2002, 2009), Marcuschi (2005, 2007), e Lévy (2008); subsidiaram também nossas 
análises os estudos de Dolz e Shneuwly (2004) sobre o trabalho com gêneros textuais na 
escola. Entre os resultados das análises está a demonstração de que os sujeitos-informantes de 
nossa pesquisa dominam o gênero digital chat, lançando mão de recursos linguísticos e 
extralinguísticos possibilitados por este gênero; assim como passaram a dominar o gênero 
textual “resumo crítico”, após apropriação das características linguístico-discursivas deste por 
meio de um trabalho sistemático em sala de aula. Esse estudo buscou discutir acerca da 
relevância da escola propiciar aos educandos o entrelaçamento de diferentes modos de 
letramento advindos de novas necessidades comunicativas, visto que fazem parte do cotidiano 
do educando nessa sociedade da informação. 
 

 

Palavras-chave: letramento, letramento digital, produção de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze how basic skills work in the production of written texts by 
students from the writing of genres from two different domains: review and chat. The corpus 
of the research was composed of thirty-six samples, written by students in the same class of 
1st year of a public high school, out of which eighteen being reviews, written in the school 
environment, and eighteen interactions in the virtual sphere. Our theoretical basis is founded 
on the concepts of literacy, specifically the aspect of literacy as a social practice and not only 
as a school practice, approached by Barton (1994), Street (1993) as well as the concepts of 
digital literacy, supported by Xavier (2002, 2009), Marcuschi (2005, 2007), and Lévy (2008); 
The studies of Dolz and Shneuwly (2004) also supported our analysis with the work on text 
genres in school. Among the results of our analysis we demonstrate that the informants in the 
research master the digital genre chat, by making use of linguistic and extralinguistic features 
enabled by this genre, as well as they started to master the text genre “review” after the 
acquisition of its linguistic and discursive features through a systematic work in the 
classroom. This study sought to discuss the relevance of school to provide students with the 
intertwining of different modes of literacy from new communicative needs, since they are a 
part of everyday life of the student in today’s information society.  
 

 

Key-words: literacy, digital literacy, text production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURA 

 

 

Figura 01 - página da WEB contendo alguns elementos estruturais de um chat ..............41

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 01 - Frequência de leitura e escrita pelos alunos ....................................................... 45 

Gráfico 02 - Alunos que possuem computador e se acessam a Internet ................................. 47 

Gráfico 03 - Frequência do uso do computador pelos alunos ................................................. 48 

Gráfico 04 - Frequência de acesso à Internet pelos alunos ..................................................... 48 

 Gráfico 05 - Se há diferença no uso da escrita na escola e nos sites de relacionamento ....... 49 

Gráfico 06 - Se a escrita cibernética influencia a escrita escolar ............................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 01 - Etapas constitutivas de um chat ........................................................................... 39 

Tabela 02 - Recursos operacionais disponíveis nas salas de chat ........................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

RESUMO 

ABSTRACT 

LISTA DE FIGURA 

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE GRÁFICOS 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 13 

1. CAPÍTULO I - ASPECTOS METODOLÓGICOS ....................................................... 17 

2. CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO  ............................................................... 23 

2.1 Letramentos(s): Algumas reflexões .............................................................................. 23 

2.1.1 Letramento digital: novas práticas de leitura e escrita .............................................. 26 

2.1.2 A escola como agência de letramento e suas ações para subsidiar letramentos ........ 28 

2.2 Dos Gêneros Resumo Crítico e Chat ........................................................................... 31 

2.2.1 Resumo: traços constitutivos do gênero .................................................................... 32 

2.2.1.1 Elementos estruturais de resumo crítico/resenha ................................................... 34 

2.2.2 Chat: breve resgate histórico, tipos e especificidades do gênero .............................. 37 

2.2.2.1 Alguns tipos de chats ............................................................................................. 42 

3. CAPÍTULO III - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS ......................................... 44 

3.1 Algumas Reflexões sobre as Práticas de Letramento dos Alunos ................................ 44 

3.2 O Processo de Construção da Escrita na Escola e na Internet ...................................... 54 

3.2.1 Produção de resumos: da incipiência à apropriação .................................................. 55 

3.2.1.1 Resumos de “O Alienista” ...................................................................................... 55 

3.2.1.2 Resumos de “O Mistério da Casa Verde” .............................................................. 61 

3.2.1.3 Resumos de “Auto da Compadecida” .................................................................... 70 

3.2.2 Uma visão geral do processo de construção da escrita e apreensão do gênero resumo 

crítico ........................................................................................................................ 76 

3.2.3 Interações entre professor e alunos no espaço virtual ............................................... 78 

3.2.4 Momentos interativos no chat: o domínio do um gênero .......................................... 80 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 93 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 97 

ANEXOS 



13 
 

INTRODUÇÃO 

 

A cada ano, intensifica-se o avanço tecnológico na sociedade contemporânea, 

elevando-se o dinamismo e a interação entre os sujeitos. A velocidade com que esse avanço 

acontece faz crescer continuamente demandas discursivas diversificadas. Desse modo, surgem 

novas práticas de letramento, fazendo com que o termo receba os prefixos ‘multi’ ou ‘pluri’ e 

constitua outras palavras (multiletramento, pluriletramento) cujos sentidos são amplos. 

A diversificação das práticas de leitura e escrita do homem atual gerou a necessidade 

da aquisição de práticas de letramento diferentes das instituídas pelo letramento alfabético. 

Elas têm sido denominadas de letramento digital. Nesse contexto, cada vez mais se evidencia 

o processo e a articulação entre esses dois modos de letramento pelo sujeito da sociedade 

contemporânea. A apropriação desse novo letramento, o digital, exige domínio de diferentes 

linguagens. 

A sociedade da informação, em ritmo acelerado, obriga o indivíduo a se curvar às 

exigências da nova realidade e aprimorar as práticas de linguagem no recente espaço digital, 

onde o sistema predominante é o grafocêntrico, em vários aspectos, diferenciado. Xavier 

(2002, p. 45) descreve o fenômeno como pan-ciberimperialismo, que chegou “solapando 

definitivamente as possibilidades de resistência cultural, política e econômica da maioria das 

nações menos favorecidas da terra”. Essa concepção corrobora que os países não engajados na 

realidade ciberimperialista estão excluídos do desenvolvimento mundial. Diante de tal 

pressuposto, o indivíduo precisa se inserir na realidade e fazer articulação entre a escrita 

dinâmica do espaço digital e a escrita do ambiente acadêmico-escolar, sistematizado pelas 

instituições de ensino. Caso não se adapte a esse entrelaçamento, estará excluído do universo 

da cibercultura e, efetivamente, fadado à exclusão social. 

Mas ficar às margens da sociedade tecnológica, muitas vezes pode ocorrer por duas 

razões. Primeiramente, dá-se por opção, ou seja, por resistência ao novo pelo indivíduo, ou 

também porque ele não tem oportunidades de fazer parte desse contexto, em decorrência de 

sua condição financeira, sendo-lhe negligenciado o universo digital. Dos dois modos, teremos 

exclusão da realidade da cibercultura. 

Embora a sociedade da informação, com seu dinamismo, evidencie a necessidade de 

uma “visão de letramento como prática social e não apenas como prática escolar” (SANTOS, 

2004, p. 101), o letramento alfabético apresenta-se, de fato, como instrumento valioso para se 

alcançar o digital. É a escola que sistematiza as práticas de letramento, levando o indivíduo a 

ler e a escrever. Como defende Batista (1998, p. 50, apud Santos, op. cit.: 101), os indivíduos 
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“devem à escola os instrumentos nos quais se apropriam dos textos mesmo que as situações 

de leitura sejam não-escolares”. 

Nesta discussão, perguntamo-nos: se existem hoje na sociedade novas demandas 

discursivas que implicam novas práticas de letramento advindas de uma nova realidade, como 

a virtual, por exemplo, por que a escola não agrega tais demandas ao seu contexto, já que, 

como uma das agências de letramento, é uma das principais responsáveis pelo acesso ao 

saber, e os novos modos de letramento fazem parte deste saber? A resposta à questão acima 

pode ser: sim, a escola poderia agregar tais demandas discursivas para ampliação do grau de 

letramento de seus alunos. Assim, uma das possibilidades para a ocorrência desse processo 

poderia vir a partir de reflexões sobre o uso da escrita no letramento alfabético praticado no 

espaço escolar e no letramento digital exercido por alunos fora do âmbito escolar. 

Diante do exposto, buscamos mostrar possibilidades de reflexão sobre a língua em uso 

a partir da observação de como os alunos no ensino do médio (doravante EM) utilizam 

diferentes estratégias linguísticas ao produzirem gêneros de distintas esferas de produção: 

resumo crítico e chat. Nesse sentido, nossa pesquisa partiu da reflexão e ensino de gêneros 

textuais específicos, seguida de análise de produções escritas por alunos no EM, para observar 

práticas de letramento nas quais estão inseridos e como fazem uso de diferentes estratégias 

linguísticas; e verificar que competências básicas são desenvolvidas por eles na produção de 

um gênero digital1 e outro atribuído ao espaço escolar após intervenções pedagógicas. 

Isso porque, temos em mente que cabe à escola ampliar a relação entre as práticas de 

linguagem escritas escolares e não-escolares em contextos sociais dinâmicos para o processo 

da construção de conhecimento sobre a língua pelo aluno. Como agência promotora de 

conhecimento concernente à língua, a escola deve inserir os estudantes em práticas de leitura 

e escrita. Uma das formas de inserção é o ensino e aprendizagem de gêneros textuais quanto à 

apropriação e à adequação aos ambientes onde circulam. Logo, a interseção da articulação dos 

conhecimentos do aluno com as condições específicas de produção escrita, junto às práticas 

pedagógicas que a escola poderia viabilizar para orientar e ampliar esse processo de 

conhecimento, implicaria ampliação das práticas de linguagem e, consequentemente, elevação 

do nível de letramentos do aprendiz. 

Nos meios acadêmicos, os gêneros textuais são vinculados, principalmente, com 

atividades socioculturais, e contribuem para uma estabilização das funcionalidades cotidianas. 

                                                 
1 Segundo Marcuschi (2005, p. 31), gêneros digitais são “gêneros mediados pela tecnologia computacional que  
oferece um programa de base e servem-se da telefonia. São diversificados em seus formatos e possibilidades e 
dependem do software utilizado para sua produção”. 
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Entre outros teóricos, Barton (1994), Marcuschi (2001), Kleiman (2008) asseguram essa 

concepção. Assim, nos últimos anos do século XX e no início do século XXI, com a chegada 

dos computadores e a criação da Internet, não só se elevou a diversificação de tais gêneros, 

como também se ampliou e continua ampliando-se intensamente o nível de letramento –  

digital e alfabético no espaço virtual e no escolar, formal ou não-formal –  do homem atual. 

Com base no aumento do nível de letramento do sujeito na atualidade, nosso estudo 

propôs a exploração de dois gêneros textuais, em sala de aula e fora dela, a partir da análise de 

aspectos que acompanharam, avaliaram, compararam, correlacionaram e ampliaram o nível de 

letramento digital e alfabético de alunos do EM, de uma escola da rede estadual de ensino. 

Foram oportunizados a transitar entre dois gêneros, um da esfera virtual e de caráter não-

formal, o chat, e outro do espaço escolar e de cunho formal, o resumo crítico, utilizando a 

mesma temática retirada de obras da literatura brasileira, trabalhada em livro impresso e vídeo 

(filme) como atividade de leitura e, como consequência, conteúdo para a produção de texto. 

O objetivo geral da pesquisa é, portanto, analisar como se dão as competências básicas 

em produção dos alunos a partir da escrita de gêneros de dois domínios: resumo crítico e chat. 

Em relação aos objetivos específicos, procuramos traçar o nível de letramento do aluno, tanto 

alfabético quanto digital, para averiguar as estratégias linguístico-interativas mais usadas; 

verificar os recursos adotados pelo estudante na construção da escrita, observando como 

transita nos gêneros resumo crítico e chat (MSN), ao discutir a mesma temática, para observar 

se usa os recursos adequadamente quanto à situação; acompanhar o desempenho do aluno no 

emprego dos mecanismos linguístico-discursivos da escrita no gênero resumo crítico durante 

o processo das aplicações de sequências didáticas relativas à aprendizagem a partir de 

discussões sobre o gênero, apontando mudanças no decorrer do processo. 

O trabalho divide-se em três capítulos. No primeiro, apresentamos a metodologia 

utilizada na realização da pesquisa em questão. Buscamos, no segundo capítulo, refletir acerca 

do conceito de letramento, apontando as implicações de novas práticas de leitura e escrita 

advindas com as novas tecnologias da comunicação e da informação. Tratamos também da 

relação entre práticas de letramento e gêneros textuais, discutindo o papel da escola como 

agência de letramento. Por último, discorremos sobre os traços constitutivos do resumo 

crítico, seguido de um breve resgate histórico e de aspectos característicos do chat. No 

terceiro capítulo, procedemos a análise do corpus. Este se constituiu a partir de um 

questionário, da produção de resumos críticos relativos a três obras de literatura e a interações 

entre professor-pesquisador e alunos no ambiente virtual por meio do chat. 
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Esperamos contribuir para a reflexão sobre impactos do contexto contemporâneo de 

comunicação na escrita na leitura bem como repensar o papel da escola como uma das 

agências que podem possibilitar ao aluno o acesso a uma dimensão social bem mais ampla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para iniciar a presente pesquisa, que tratou da reflexão e verificação do uso da escrita 

no EM em gêneros de domínios distintos, traçamos o perfil de letramento alfabético e digital 

do aluno, por meio de um questionário constituído por questões relativas às práticas de leitura 

(o que e onde ele costuma ler?) e de escrita (o que gosta mais de escrever?, onde e o ‘quê’ 

escreve?), bem como à utilização de computador e ao acesso à rede mundial de computadores. 

O questionário foi norteador para que verificássemos, numa faixa etária era de 14 a 16 anos, 

do 1º ano do EM, quais as práticas de letramento a que tinha acesso. 

No ambiente escolar, o aluno teve, primeiramente, aulas voltadas para as 

especificidades do gênero textual “resumo crítico”, em seu caráter tanto composicional quanto 

conteudístico. Ocorreu um total de 02 (duas) aulas semanais, durante os meses de março a 

junho de 2009. Na sequência, houve produção escrita do referido gênero e oportunidades de 

refacção, quando necessária. Vale salientar que as produções escritas foram, assim como o 

debate, também referentes às obras lidas e à vista em vídeo por ele. Tais aulas foram 

distribuídas em uma sequência didática2 dividida em dezesseis momentos. 

A sequência se procedeu com a distribuição, na turma, de resumos de filme em capa 

de DVD, quarta capa de obra literária, capítulos de novelas e de um artigo científico, resenhas 

de livro e de filme. Em seguida os alunos leram o material e receberam perguntas com ênfase 

tanto nos textos quanto nos gêneros. Depois discutiram em grupos, anotaram suas conclusões, 

preencheram uma tabela sobre autor, local de circulação, possíveis leitores e função, fazendo 

comentários orais sobre o modo de preenchimento das informações. A seguir, os alunos foram 

levados a conceituarem o resumo e compararam as respostas construídas com conceito de 

resumo informativo e crítico dado posteriormente pela professora. 

Na sequência, em grupo, os alunos produziram um resumo crítico de uma das obras 

lidas. Trocaram as produções escritas com outros grupos para fazer marcações sobre a 

adequação às convenções gramaticais e ortográficas, seleção de informações consideradas 

pelo leitor e autor (o aluno), indicação de autoria e título do texto-fonte, compreensão global 

no desenvolvimento das ideias, articulação entre as ideias do texto, menção ao autor em 

diferentes partes do resumo de formas diversas, comentários pessoais misturados às 

informações e menção a diferentes ações do autor. 

                                                 
2O termo “sequência didática”  é aqui usado em um sentido amplo, isto é, como sinônimo de sequência de 
atividades, de trabalho em sala de aula. 
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Os alunos releram os resumos e resenhas do início da sequência e foram levados a 

procurar semelhanças e/ou diferenças nos textos lidos e nos produzidos por eles. Assim, em 

seus textos, faziam marcações a respeito dos elementos característicos do gênero “resumo 

crítico” que se presentificaram em suas produções e anotavam os que não foram 

contemplados. Os alunos aceitaram a sugestão de continuarem tais marcações em ambientes 

extraescolares. Em outro momento, socializaram o que fizeram, opinaram sobre as produções 

apresentadas e refizeram as suas quando julgavam necessárias as modificações. 

Desse modo, os alunos foram levados a atentarem para as especificidades do resumo. 

Em seguida, receberam mais informações sobre os elementos característicos do gênero 

“resumo crítico” por meio de orientações escritas no quadro. Seguindo esses procedimentos, 

foi solicitada aos estudantes a produção escrita, individualmente, de resumos críticos das 

obras previamente lidas: o conto “O Alienista”, de Machado de Assis; o romance “O Mistério 

da Casa Verde”, de Moacyr Scliar, e a peça teatral e filme “Auto da Compadecida”, de Ariano 

Suassuna, esta última também exibida em vídeo. Assim, finalizavam sempre em socialização 

e seleção dos textos para atender aos objetivos determinados das produções. Vale registrar 

que os alunos estavam cientes disso antes de iniciarem a elaboração de seus textos, isto é, 

estavam cientes de que a culminância seria socializá-los com alunos de outras salas e séries. 

No ambiente virtual, analisamos a escrita dos alunos quando conversaram sobre as três 

obras da literatura brasileira propostas. A discussão foi expandida na sala em aula presencial, 

por opção da turma. Não aceitaram a sugestão da professora-pesquisadora de o debate 

coletivo ocorrer no espaço virtual, alegando que algum aluno teria o turno de fala mais 

prolongado que outro ao interagir sobre o livro. Assim, sugeriram que a “conversa” online 

ocorresse apenas entre cada um com a professora (aluno-professora), em horário marcado 

previamente, já que totalizavam 35 (trinta e cinco) alunos nessa sala. Em outro momento, o 

debate ocorreria coletiva e presencialmente. A proposta foi acatada pela professora-

pesquisadora, já que fora a opção da maioria da turma, exatamente 29 (vinte e nove) alunos. 

À medida que participavam dos momentos da sequência didática em sala de aula, os 

alunos, na esfera virtual, fazia uso do chat, mais precisamente o disponibilizado pelo 

Microsoft, o MSN (Messenger). Após situações de leitura e de produção escrita nas duas 

esferas de circulação, a saber, no ciberespaço e na sala de aula presencial, coletamos o modo 

como eles registraram a escrita nos gêneros textuais mencionados. Analisamos esse registro 

no que diz respeito a competências básicas em produção de textos escritos propostas pela 

Base Curricular Comum para as Redes Públicas do Estado de Pernambuco, a qual os sujeitos-

informantes de nossa pesquisa estão sob tutela. 
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Para selecionar tais competências, julgamos necessária a elaboração de quatro tabelas 

(anexos). Estas abarcaram todas as categorias de análise assim como os dados nos textos 

escritos pelas alunas. Ou seja, as informações dessas categorias retiradas de todos os textos 

escritos das 06 (seis) sujeitos-informantes de nosso estudo, propiciando a visualização das 

competências básicas que contemplamos nessa pesquisa. Elas representam não só a 

mobilização das alunas de habilidades já adquiridas como produtoras de texto, como também 

objetivos de aprendizado esperados após aplicação da sequência didática. As competências 

foram distribuídas em 04 (quatro) blocos: 

 

1. Responde ao objetivo específico previsto para os textos quanto à organização 

composicional; 

 

2. Ajusta-se às regularidades linguísticas e discursivas próprias para cada tipo de 

texto; 

 
3. Ajusta o registro do texto às diferentes condições do contexto social de sua 

produção e circulação; 

 

4. Recorre a diferentes sinais de apoio visual com a finalidade de indicar intenções 

comunicativas. 

 

A escolha dos gêneros resumo crítico e chat, para a prática da escrita dos alunos, e de 

obras literárias de cunho narrativo e dramático (conto, romance e peça teatral), para a leitura, 

deu-se porque todas as vezes que alguns alunos e a professora se encontravam no 

ciberespaço, casualmente, as conversas voltavam-se para assuntos de aula. Surgiam variados 

questionamentos e intervenções dos alunos no que foi ou no que seria trabalhado em sala. 

Desse modo, notamos que, quando tal assunto se referia às leituras de obras literárias 

(contos, crônicas, romances etc.), o “bate-papo” era mais demorado e todos queriam continuar 

falando com a professora. As intervenções dos alunos no ambiente virtual traziam bastantes 

críticas às personagens, ao enredo, ao autor, à obra em si. A escrita adotada por eles era o 

“internetês”3, tal escrita não os impedia de se posicionarem e serem compreendidos pelo seu 

interlocutor – a professora-pesquisadora, que se comunicava com eles por meio do mesmo 

                                                 
3Termo utilizado para fazer referência à linguagem utilizada na internet. 
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tipo de escrita, a cibernética. Também era notório que gostavam de serem questionados pela 

professora sobre o que tinham lido em sala. 

Com isso, pensamos na necessidade de aproveitar a relação entre professor e aluno 

online a partir das reflexões sobre tais “conversações”, materializando-as em um gênero 

convencional, típico do espaço escolar que atendesse às especificidades da supracitada prática 

de linguagem do aluno. Logo, diante de variados gêneros (redação escolar, carta de 

argumentação, artigo de opinião, relatório, resumo etc.), consideramos o resumo crítico um 

gênero apropriado às situações de uso da linguagem mencionadas, por ser um texto de cunho 

argumentativo que se adéqua melhor à análise crítico-reflexiva de uma obra literária do tipo 

narrativo. Além disso, mesmo de suma importância e tão circulado na esfera social, tal gênero 

é pouco produzido no espaço escolar. Geralmente os alunos produzem resumos apenas 

informativos. 

Selecionamos esses dois gêneros, intencionando, a partir de uma mesma temática, 

levar os alunos a refletirem sobre os seguintes questionamentos: “O quê escrevo no gênero 

digital extraescolar “chat” (o assunto) posso escrever no gênero do ambiente escolar “resumo 

crítico”?” “Como escrevo no gênero digital extraescolar “chat” (a forma de registrar a língua) 

posso escrever no gênero escolar “resumo crítico”?”. Assim, objetivamos desenvolver e 

analisar competências básicas da produção escrita nessas práticas de linguagens, fazendo-os 

atentarem para a apropriação dos mecanismos da língua nos gêneros em questão. 

Após coletar as produções escritas dos alunos, procuramos observar: 

 

1. Se o aluno dominou a produção dos dois gêneros e como demonstrou tal domínio; 

 

2. Se houve influência da escrita de um gênero textual sobre o outro; 

 

3. Se o aluno avançou na escrita do gênero trabalhado na sequência didática, resumo 

crítico, quanto à apreensão de seus elementos constitutivos, ou seja, se ampliou a 

habilidade de produção textual por meio de estratégias articuladoras apropriadas; 

 

4. Se o aluno adequou a escrita ao contexto de produção no caso dos dois gêneros. 

 

Para isso, analisamos nas conversas entre professor e alunos e entre alunos, em 

ambiente virtual, as intervenções escritas no chat, referentes à leitura de obras literárias 

brasileiras que enfocam questões importantes do universo cultural dos educandos. Atentamos 
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para o modo como eles usaram a escrita nesse gênero digital, e para a forma como se 

apropriaram da língua materializada no gênero “resumo crítico”, da mesma obra literária lida 

em aula presencial. Nesse processo, verificamos se houve dificuldades de adequação da 

escrita, por se tratar de habilidades diferentes ao transitarem de um gênero para outro, e que 

recurso do registro da língua escrita exploraram para a adequação linguística concernente ao 

gênero. 

Inicialmente os sujeitos da pesquisa foram 35 (trinta e cinco) alunos do 1º ano do EM, 

em uma mesma turma de uma escola da rede pública estadual. Fariam parte da pesquisa os 

alunos que participasse da sequência didática aplicada em aulas presenciais atinente ao gênero 

“resumo crítico”. Deveriam participar também dos três momentos de interação online com a 

professora e da produção de três resumos sobre as obras lidas e/ou assistida. Três meses 

depois, esse quantitativo foi reduzido para 06 (seis) alunas. O corpus foi constituído apenas 

pelo material produzido por elas em razão de terem realizado todas as atividades propostas, ou 

seja, estas alunas produziram todos os resumos e participaram de todos os chats com a 

professora. Os demais alunos deixaram de realizar uma ou outra atividade, não permitindo, 

desta forma, uma visão de conjunto da produção, critério que nos interessava observar. 

A pesquisa realizou-se em um colégio, na cidade de Olinda. A escolha deu-se devido 

ao laboratório de informática e a biblioteca de que dispõe o colégio e ao possível acesso dos 

alunos e da professora-pesquisadora a eles. Mas a maioria dos alunos optou por realizar as 

conversas com a professora em lan houses ou em suas residências. Alegaram a dificuldade de 

usar o laboratório tecnológico pelo horário de disponibilidade para as oito turmas dos três 

turnos (manhã, tarde e noite) da escola. 

O corpus amplo da pesquisa foi formado primeiramente pela coleta na Internet de 

dados provenientes de conversas online das páginas virtuais do “bate-papo” (chat) dos alunos 

e da professora-pesquisadora, copiadas após cada interação. É importante ressaltar que os 

estudantes selecionados para terem suas páginas de conversas analisadas tiveram seus nomes 

substituídos por nomes fictícios para preservar suas identidades. 

Em sala de aula, debates regrados foram acompanhados e escritos em memória por 

outra professora de Língua Portuguesa, a pedido da professora-pesquisadora, por ser também 

da rede estadual de ensino de outra escola, nos dias em que ocorriam as sequências de 

atividades, isto é, uma vez por semana em duas aulas. Os debates implicaram reflexões sobre 

o gênero textual “resumo crítico”. 

É importante salientar que, a partir do material coletado, pretendíamos analisar cerca 

de duas produções escritas (resumos críticos) e duas interações virtuais de cada aluno a cada 
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bimestre (março/abril e maio/junho). No entanto, limitamo-nos a dois resumos e duas 

interações virtuais no bimestre (março/abril) e um resumo e uma interação online no outro 

(maio/junho).  

Segundo os alunos, em conversa com a professora-pesquisadora, o grau de dificuldade 

quanto à finalidade dos resumos aumentou. Os dois primeiros, “O Alienista”, de Machado de 

Assis, e “O Mistério da Casa Verde”, de Moacyr Scliar, foram escritos para serem lidos por 

outro 1º ano do EM do colégio. No entanto, o resumo de “Auto da Compadecida”, de Ariano 

Suassuna, seria lido pelos alunos do 3º ano do EM, que se submeteriam tanto ao ENEM 

(Exame Nacional de Ensino Médio) quanto a vestibulares. Isto fez os alunos procurarem mais 

dedicação e maior comprometimento com a escrita e, assim, melhor elaboração, visto que 

serviria como suporte de estudo. 

As produções eram elaboradas à proporção que as sequências didáticas sobre resumo 

crítico ocorriam. Para todas as produções foram propiciadas aos alunos oportunidades de 

refacção. O processo de reescrita tinha como objetivo a verificação coletiva dos níveis de 

escritas e a organização composicional do que estavam produzindo para adequação ao gênero 

solicitado conforme a situação comunicativa. 

Entretanto, para que esse processo ocorresse, foi necessário à professora: 

 

1. elaborar e realizar a sequência de atividade, trabalhando, a partir de reflexões 

sobre gêneros, em sala de aula presencial, especificamente o resumo crítico; 

 

2. interagir com os alunos, adicionando seus endereços eletrônicos primeiramente no 

espaço virtual e depois no site de “bate-papo” do HOTMAIL (Messenger – MSN), 

também sendo aceita e adicionada por eles; 

 

3. permitir em seu “bate-papo” apenas o acesso do grupo de alunos do 1º ano, 

evitando o perigo de violação, ou seja, o chat seria frequentado somente pelo 

professor e seus alunos, sem perigo de postagens de conteúdos indesejáveis. 

 

Portanto, a análise do resultado da pesquisa deu-se pela verificação do desempenho 

dos alunos, de suas habilidades comunicativas; se estas estiveram adequadas ao propósito e 

foram pertinentes com a prática proposta pela professora. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Letramento(s): Algumas reflexões 

 

Os usos da leitura e da escrita têm variado consideravelmente de sociedade 
para sociedade e em diferentes períodos históricos, de certa forma isso já 
depende do fato de os materiais disponíveis para escrever e os métodos de 
fabricação e de difusão. A fabricação de papel, o desenvolvimento da 
impressão e da mídia eletrônica são alguns dos marcos tecnológicos mais 
visíveis da disseminação do letramento. (Barton, 1994, p. 123) 

 

Embora seja uma definição relativamente nova e, por isso, de difícil conceituação, 

Soares (2006) afirma que é impossível conceituar de modo uniforme o letramento. Assim, 

sustentamos que a palavra “letramento” é um termo propício às demandas discursivas 

existentes na sociedade contemporânea. Diante de diversificados conceitos, agregamos aqui 

às concepções de Soares (op. cit.), Xavier (2002), Marcuschi (2001), Santos (2004), a visão 

de que o termo surgiu para dar conta, conforme supracitado, de uma demanda que já existia 

na sociedade: as práticas sociais de linguagem. Nesse âmbito, concebemos a definição de 

letramento defendida por Street (1984, apud Soares 2006) como um conjunto de práticas 

sociais situadas em um determinado contexto sociocultural, partindo de práticas de leitura e 

de escrita que permeiam a vida diária do indivíduo. 

Há no campo científico, dois modelos de letramento: o autônomo e o ideológico. A 

ideia de modelo autônomo de letramento discorre sobre o papel do sujeito em suas práticas de 

linguagem diante de fatores que privilegiam a leitura e a escrita como técnicas. Conforme 

assegura Street (1993 apud ABREU 2006), é a definição de letramento lançando um olhar 

sobre a escrita como tecnologia não voltada ao contexto de sua produção, e, segundo Kleiman 

(2008, p. 21), “a característica de ‘autonomia’ refere-se ao fato de que a escrita seria, nesse 

modelo, um produto completo em si mesmo” e, assim, descontextualizada da situação de 

interação. “O processo de interpretação estaria determinado pelo funcionamento lógico 

interno ao texto escrito (...)”. 

Nesse modelo, que Soares (op. cit.) enfatiza como uma “dimensão individual” de 

letramento, alguns estudiosos da área defendem que as habilidades de leitura e de escrita 

devem ser consideradas de forma igual. A autora critica tal linha de pensamento e considera 

que essas habilidades devem ser vistas como tecnologias diferenciadas. 
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Assim, Soares considera a leitura como “um conjunto de habilidades linguísticas e 

psicológicas, que se estendem desde a habilidade de decodificar palavras escritas até a 

capacidade de compreender textos escritos” (p. 68). Nesse posicionamento, defende que a 

leitura deve ser aplicada de forma diferenciada em diferentes tipos de materiais e estende-se: 

 

(...) da habilidade de traduzir em sons sílabas sem sentido a habilidades 
cognitivas e metacognitivas; inclui, dentre outras: a habilidade de 
decodificar símbolos escritos; a habilidade de captar significados; a 
capacidade de interpretar sequências de ideias ou eventos, analogias, 
comparações, linguagem figurada, relações complexas, anáforas; e, ainda, a 
habilidade de fazer previsões iniciais sobre o sentido do texto, de construir 
significado combinando conhecimentos prévios e informação textual, de 
monitorar a compreensão e modificar previsões iniciais quando necessário, 
de refletir sobre o significado do que foi lido, tirando conclusões e fazendo 
julgamentos sobre o conteúdo. (p. 69) 

 

Diante de tal descrição, a autora afirma que a escrita como tecnologia, embora seja 

também um conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas, é diferente da leitura. Nesse 

sentido, as habilidades de escrita estendem-se desde fazer notação das unidades de som até a 

capacidade de conduzir sentido de forma apropriada a um possível leitor. Soares (2006, p. 69, 

70) afirma que 

 

A escrita é um processo de relacionar unidades de som a símbolos escritos, e 
é também um processo de expressar ideias e organizar o pensamento em 
língua escrita.  

 
Desse modo, a escrita engloba desde a habilidade de transcrever a fala, via 
ditado, até habilidades cognitivas e metacognitivas; inclui a habilidade 
motora (caligrafia), a ortografia, o uso adequado de pontuação, a habilidade 
de selecionar informações sobre um determinado assunto e de caracterizar o 
público desejado como leitor, a habilidade de estabelecer metas para a 
escrita e decidir qual a melhor forma de desenvolvê-la, a habilidade de 
organizar ideias em um texto escrito, estabelecer relações entre elas, 
expressá-las adequadamente. 

 

Ao analisar as habilidades de leitura e de escrita acima, concordamos que devem ser, 

de fato, tratadas de formas diferenciadas, visto que há características intrínsecas a cada uma 

delas. No entanto, o modelo autônomo de letramento defende a perspectiva dessas habilidades 

como neutras, sem interferência do social, voltando-se a si mesma em detrimento da 

articulação entre elas e o cenário social do qual poderiam fazer parte. 

É uma visão conservadora que não considera o indivíduo nas relações sociais ao 

praticar as atividades de leitura e escrita, mas atribui ao sujeito toda responsabilidade do seu 
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nível de letramento. Assim, é levado em conta o papel do indivíduo na condição de recipiente 

que nele é depositado, “como” devem ser as formas de escrita de acordo com dadas normas e 

“como” deve fazer a leitura de determinados textos, buscando sentido no próprio texto. 

Cabe-lhe a função de reproduzir tais práticas conforme normas vigentes e a 

responsabilidade unicamente do indivíduo, se apreendeu ou não o que lhe foi oferecido, se 

pôde ou não ir buscar tal aprendizado. Em outras palavras, se teve oportunidade de estudar e 

receber o que a escola lhe ofereceu, se domina ou não as habilidades de leitura e escrita as 

quais lhe foram impostas e que lhe são cobradas, só é responsabilidade dele. Caso esse 

indivíduo seja proveniente de meios sociais desfavorecidos e não tivera oportunidade de 

frequentar a escola para adquirir tais habilidades, ou frequentou, mas adquiriu de modo 

insatisfatório para o sistema, é atribuído apenas a ele culpabilidade pelo seu baixo nível de 

letramento. 

 Em suma, nessa concepção, evidencia-se a rejeição de um olhar acerca das 

experiências de letramento inseridas na vida diária do indivíduo, distanciando-se de um 

entrelaçamento entre práticas de leitura e escrita e contexto social. Portanto, tal modelo 

desvincula-se de questões sociais e omite o fato que níveis de letramento diferenciados podem 

estar engajados com aspectos culturais e estruturas singulares de ‘poder’ de uma sociedade. 

O modelo autônomo opõe-se ao ideológico. Segundo Street (1984 apud Soares op. cit, 

p. 74), o “letramento tem um significado político e ideológico que não pode ser separado e 

não pode ser tratado como fenômeno ‘autônomo’”. Ainda afirma que “a verdadeira natureza 

do letramento são as formas como as práticas de leitura e escrita concretamente assumem em 

determinados contextos sociais que propõem e exigem essas práticas.” Diz também que tais 

práticas são aspectos tanto da cultura quanto das estruturas de poder de uma sociedade. 

Nessa perspectiva, acreditamos que o que influencia a forma como transcorrerá as 

atividades de leitura e escrita é o contexto social, suas funções e suas intenções. O modelo 

ideológico de letramento abrange o uso de leitura e de escrita em interseção com questões 

sociais, de maneira que esse uso deve interagir com tal contexto e não afastar-se, 

encapsulando-se em situações neutras e indiferentes. 

Portanto, conforme o modelo ideológico de letramento, as práticas de leitura e escrita 

atendem de forma singular a determinadas situações do cenário social, evidenciando a 

importância do entorno como intervenção em tais práticas. Como lembra Barton (1994), 

diferentes práticas sociais envolverão as diferentes formas de leitura. Acrescentaremos que, 

efetivamente, envolverão as diferentes formas de escrita em diferentes gêneros textuais. 
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2.1.1 Letramento digital: novas práticas de leitura e escrita 

 

As diversas práticas de linguagem acarretam tipos e níveis de letramento diferentes. 

Isso ocorre para atender ao significativo número das distintas práticas sociais do uso da 

linguagem através de gêneros específicos. Por sua vez, assegurar que existem letramentos 

diferenciados não tem o mesmo sentido de assegurar que há letramentos melhores nem piores, 

mas condizentes com determinados contextos sociais. 

Como bem lembra Santos (2004, p. 96), “não existe uma dimensão que possa ser 

superior ou mais elaborada que outra. As formas de letramento consideradas simples ou 

complexas são de fato diferentes letramentos associados a diferentes domínios da vida”. 

Assim, há distinções de letramento conforme as diferenças de contextos socioculturais nos 

quais os sujeitos estão inseridos. Junto ao surgimento das novas tecnologias de comunicação e 

informação, são criadas novas formas de produção e, consequentemente, de recepção dos 

materiais escritos. Esta nova realidade fez surgir o que os estudiosos têm chamado de 

letramento digital. 

Para Xavier (2002, p. 49), o “letramento digital implica abordar práticas de leitura e 

escrita um tanto diferente das formas tradicionais de letramento e alfabetização. Implica 

constatar mudanças nos modos de ler e escrever em relação ao livro e o papel (...)”. Assim, 

para esse autor, para ser letrado digital, é necessário mudar os modos de ler e escrever os 

códigos e sinais verbais e não-verbais, como imagens e desenhos, se compararmos às formas 

de leitura e escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais é 

outro e não o papel. É a tela, também digital. 

Segundo Soares (2002, p. 151), o letramento digital define-se como “um certo estado 

ou condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas 

de escrita e leitura na tela, diferente do estado ou condição – do letramento – dos que exercem 

práticas de leitura e de escrita no papel”. De acordo com a autora, “as práticas de leitura e de 

escrita digitais, na cibercultura, de modo diferente daquele como são conduzidas as práticas 

de leitura e de escrita quirográficas e topográficas” (p. 146). 

O letramento digital implica mudanças de natureza cognitiva, linguística e social. O 

domínio apenas da escrita alfabética trabalhada na escola, ainda que em diferentes elementos 

discursivos, não é suficiente para atender as exigências do espaço virtual. No ciberespaço, 

como assevera Marcuschi (2005), a escrita e a leitura caracterizam-se, algumas vezes, por 

uma não-linearidade e uma direção que não está totalmente definida. O leitor e/ou escritor do 

texto digital terá que acionar outras estratégias, adquirir outras habilidades e competências 
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para se inserir nesse ciberespaço. A escrita ganha outro espaço que não o papel. A leitura 

deixa de ser realizada de forma apenas linear, passando a ser multilinear e ocorrendo no 

interior do hipertexto.  

Este, segundo Lévy (2008), organiza-se numa rede de constante mudança, heterogênea 

acionada a partir de links4 que podem remeter os leitores a sons, imagens, palavras; por 

mensagens multimídias, digitais, analógicas etc. Para o autor (op. cit. p. 26), a “rede não 

possui unidade orgânica, nem motor interno. Seu crescimento e sua diminuição, sua 

composição e sua recomposição permanente dependem de um exterior indeterminado: adição 

de novos elementos, conexões com outras redes, excitação de elementos terminais 

(captadores) etc.” O hiperleitor pode realizar a leitura conforme suas intenções de uso: iniciá-

la do meio dela, de baixo para cima, de trás para frente. Tudo isso, com um ‘click’ no ‘mouse’ 

sobre um link selecionado, irá muitas vezes em direção contrária da leitura à cultura escrita. 

Nesse sentido, o letramento digital tem formas diferenciadas de leitura e escrita e, 

acrescentaríamos, de armazenamento de informações, que, estando sempre em constantes 

mudanças, abrange diferentes funções e usos. Como ressalta Xavier (2002, p. 55), 

 

O letramento digital, assim como os demais tipos de letramento, instaura 
diferentes funções (tudo que o letramento faz pelo indivíduo) e usos (tudo o 
que o indivíduo pode fazer com o letramento) no contexto sociocultural em 
que é adotado. A digitalização do saber, através dos equipamentos 
informáticos, além de propor ao homem contemporâneo formas outras de 
(re)fazer seu quotidiano, reinventá-lo, estabelece novas práticas sociais, 
linguísticas e cognitivas, e aponta para uma configuração alternativa a ser 
assumida pelas atividades de leitura e escrita nos processos de 
ensino/aprendizagem dentro e fora das instituições formais de educação, em 
vários aspectos... 

 

Essas diferentes funções e usos enfatizados pelo autor ratificam os modos bastante 

diferenciados de ler e de escrever no espaço virtual. Soares (op. cit. p. 149) afirma que “todas 

as formas de escrita são espaciais, todas exigem um ‘lugar’ em que a escrita se 

inscreva/escreva, mas cada tecnologia corresponde um espaço de escrita diferente”. Para 

justificar tal assertiva, a autora faz um panorama do aparecimento de tal tecnologia desde seu 

uso na pedra (onde não dava para escrever textos longos), ao papiro. A partir deste, por ser de 

material mais flexível, a escrita toma forma mais cursiva e mais fácil de ser ramificada em 

diversificados gêneros. Entretanto, no papiro não havia possibilidade da retomada, da 

delimitação do texto, que vieram a ocorrer após o surgimento das páginas no códice. 

                                                 
4 Links são nós que exercem a função de dispositivo técnico-informativo para adentrar em blocos de informações 
nas páginas eletrônicas, permitindo a interconexão do texto eletrônico (XAVIER, 2002).  
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Hoje, a tela do computador é um novo espaço discursivo, um ambiente digital que 

permite o surgimento de novas práticas de leitura e escrita. Esta ferramenta não só permitiu 

novos “movimentos” de produção e recepção de textos escritos, como possibilitou a 

emergência de novos gêneros textuais. Don Tapscott (1999, p. 131) defende que, segundo 

pesquisas com crianças letradas digitalmente e que utilizam o computador conectado à Rede 

constantemente, desenvolvem e ampliam habilidades de leitura e escrita, porque: 

 

O tempo que se passa usando esses serviços é tempo dedicado à leitura. 
Tempo passado pensando na resposta é tempo passado analisando. E tempo 
passado compondo a resposta é tempo passado escrevendo. Uma atividade de 
comunicação tão intensa tanto pode ser imediata, com as restrições de tempo 
na linha de bate-papo, quanto reflexiva, como num quadro de aviso ou email.  

 

No entanto, há críticos que afirmam ser o uso dessas práticas de linguagem no 

ambiente virtual negativo para o desenvolvimento do aprendizado escolar da atual geração. 

Para Tapscott (op.cit.), tais críticos estão equivocados e ignoram as práticas de linguagem 

constantes dos jovens internautas, cujas interações online os fazem refletir, discutir, criticar, 

emitir juízo de valor, assimilar, defender, e assim sucessivamente. São muitas as ações 

discursivas manifestadas no ciberespaço por crianças e adolescentes com o uso da escrita. 

Assim, mediante o avanço tecnológico pelo qual passa a sociedade contemporânea, os 

indivíduos que nela estão inseridos adotam, em sua prática cotidiana, novas tecnologias. Ao 

adotarem-nas, eles passam a adquirir habilidades de linguagem diferenciadas no que se refere 

ao uso da leitura e da escrita no espaço novo, o virtual. 

 

 

2.1.2 A escola como agência de letramento e suas ações para subsidiar letramentos  

 

A escola exerce a função social de sistematizar e dar acesso ao conhecimento humano. 

Dentre seus tipos, existe o concernente à língua. Numa sociedade grafocêntrica como a nossa, 

é através da educação formal que os sujeitos aprendem de forma sistematizada acerca dos 

usos e funcionamento da língua. Assim, é função da escola inserir os alunos nas práticas de 

letramento. Nesse sentido, um sistema de ensino que objetive o desenvolvimento do 

conhecimento linguístico, não pode se omitir em relação às diversificadas práticas de 

letramento presentes na sociedade. Para Cristóvão & Nascimento (2006, p. 46), “é papel de a 

escola assumir-se enquanto espaço oficial de intervenção para proporcionar ao aprendiz 

condições para que dominem o funcionamento textual com vistas à sua inserção social”. 
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Santos (2004, p. 98) ratifica tais concepções: 

 

Instituições dominantes como a escola, por exemplo, dão suporte a práticas 
dominantes de letramento. Nas sociedades contemporâneas, a escola 
constitui-se numa poderosa instituição na qual são criadas e promovidas 
formas de letramento. A escola, enquanto instituição, cria distintas práticas 
e, particularmente, no que diz respeito às práticas de letramento, ela cria um 
conjunto de práticas em torno dos usos da linguagem, separadas de outras 
atividades culturais. Tais práticas constituem-se no chamado letramento 
escolar ou práticas escolares de letramento. O letramento escolar é, então, 
em nossa sociedade, aceito como o letramento válido, marginalizando, 
assim, outras formas de letramento. 

 

À luz dessa discussão, perguntamo-nos: como a escola, sendo uma das agências de 

letramento, poderia atuar perante suas novas práticas, sem marginalizá-las? Levantamos tal 

indagação, porque sabemos que é sua função – como instituição que sistematiza a 

aprendizagem e agencia o letramento – conscientizar, aprofundar e possibilitar ao aluno a 

aquisição de habilidades e competências comunicativas pelo ensino de práticas de linguagem. 

Por isso, tal instituição deveria planejar e levar em conta as práticas existentes fora 

dela, isto é, organizar o ensino de modo que sejam contempladas as práticas de linguagem 

extraescolares, sem segregá-las. Um fator que corresponderia a esse propósito seria o trabalho 

da escola, além das que veiculam no seu ambiente, com as acessíveis fora do espaço escolar, 

considerando as que permeiam a sociedade mesmo que o aluno não faça uso delas. Se as 

utiliza, deveriam ser aproveitadas. Se não, a escola tem o papel de oportunizar o acesso. 

Assim, sustentamos que a escola poderia entrelaçar tais práticas de linguagem fora 

dela, ainda que o aluno as traga nos conhecimentos prévios dele ou não, com o que é 

sistematizado e trabalhado no ambiente escolar ao planejar e propor quaisquer atividades no 

trato com a língua. Nesse sentido, oportunizaria o avançar das aquisições de habilidades e de 

competências do aprendiz, no campo das práticas linguísticas, levando-o a refletir e apropriar-

se dos modos de lidar com a língua/linguagem de formas diferentes. A escola não se omitiria 

perante a realidade das novas manifestações da linguagem, mas lançaria um olhar valorativo a 

essas práticas sociais da escrita fora do seu ambiente em articulação com as vivenciadas nele. 

O entrelaçamento seria importante para a aquisição de habilidades e competências 

comunicativas do aluno como leitor e produtor de textos orais e escritos com propriedade. São 

consideradas concernentes ao conhecimento sobre a língua, de modo que a valorização dos 

eventos extraescolares de letramento, além dos convencionais do espaço escolar, levaria à 

reflexão de que as práticas de leitura e escrita adquiridas no entorno sociocultural são tão 

importantes quanto às convencionalmente sistematizadas para a formação acadêmica. 



30 
 

A escola não trabalharia um modo de letramento em detrimento de outro, mas modos, 

escolares e extraescolares. Para tanto, voltar-se-ia à articulação entre os contextos sociais que 

permeiam os usos da linguagem e as normas convencionais gramaticais e lexicais. Não só faz 

o aluno trabalhar com as práticas linguísticas fora do ambiente escolar, mas também reflete 

sobre a existência da norma da língua mais socialmente prestigiada, o padrão, e sua 

importância para ampliação das competências comunicativas que o levará à ascensão do 

conhecimento sobre a língua/linguagem. Conforme defende Dolz e Schneuwly (2004, p. 45): 

 

No que concerne às práticas de linguagem, sua apropriação começa no 
quadro familiar, mas certas práticas, em particular aquelas que dizem 
respeito à escrita e ao oral formal, realizam-se essencialmente em situação 
escolar, na sociedade, graças ao ensino, por meio do qual os alunos 
conscientizam-se dos objetivos relativos à produção e à compreensão.  

 

Dolz e Schneuwly (op. cit.) trazem propostas de como a escola deveria se posicionar 

no ensino com gêneros textuais em sala a partir da elaboração e aplicação de sequências 

didáticas. Esses autores apontam a importância de elaborar sequências para serem aplicadas 

em aula, em práticas intervencionistas, desenvolvidas a partir das especificidades dos gêneros 

textuais de modo que sejam trabalhados em todas as séries e não apenas como elementos de 

reflexão. A produção dos gêneros pelo aluno deveria acontecer independentemente da série 

em que ele está cursando, desde que observado seu nível de maturidade cognitiva. 

Tais intervenções ocorreriam em atividades planejadas pelo professor, voltadas à 

produção de gêneros textuais específicos com base no entrelaçamento de práticas de 

linguagem dentro e fora do ambiente escolar. Enfatizariam, primeiramente, que cada gênero 

textual um tem sua forma peculiar de desenvolver-se e apresentar-se em uma sequência 

específica mais ou menos reconhecível e definida, pois são relativamente estáveis. Isto levaria 

o aluno a refletir que, para se apropriar dele, deve conhecer seus traços constitutivos. Nesse 

sentido, far-se-ia o estudante refletir sobre a estrutura de um gênero específico. 

Assim, as escolas fariam um trabalho com gêneros textuais visando à aquisição de 

habilidades e competências de leitura, compreensão e escrita, quanto aos aspectos do modo e 

do contexto resultantes das práticas sociais de linguagem. Para Kleiman (2006, p. 28), “o 

gênero se modifica e se transforma em decorrência das necessidades específicas de situação, 

das atividades que concretizam (ou atualizam) as práticas sociais”. Torna-se necessário que o 

aluno, a partir do estudo de gêneros, aproprie-se do uso da linguagem, atentando para esferas 

de circulação onde transitam. Segundo Dolz e Schneuwly (op. cit.: p. 74), “é através dos 

gêneros que as práticas de linguagem materializam-se nas atividades dos aprendizes”. 
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Os gêneros, embora relativamente estáveis, poderiam ser vistos pelo aluno como algo 

mutável que faz parte de um conjunto, um sistema de atividades comunicativas. Assim, faria o 

estudante refletir sobre “os gêneros como formas flexíveis de funcionamento da língua e da(s) 

linguagem(ns) em práticas sociais situadas” (BAKHTIN, 2000, p. 35). Isso ocorreria a partir 

dos recursos mobilizados e oportunizados pela escola em atitudes dialógicas entre 

planejamento textual, reflexão sobre adequação do gênero, produção, revisão e refacção. 

Assim, o aluno poderia produzir textos voltados a diferentes finalidades sócio-comunicativas 

ao internalizar os procedimentos de uso de gêneros específicos, apropriando-se de várias 

práticas de letramento. 

Em suma, o estudante refletiria sobre o caráter discursivo e interdiscursivo de um 

gênero específico representativo de uma prática de linguagem. Esse procedimento poderá 

favorecer o desenvolvimento de competências básicas e aquisição de habilidades em que 

possam ser trabalhadas a análise, compreensão e produção de determinados gêneros pelo 

aprendiz. Assim, refletir, quanto à língua e seu uso a partir de discussão e produção pelo 

aluno, ampliaria competências comunicativas de leitura e de escrita, como também implicaria 

amadurecimento de competências já adquiridas e, como consequência, aquisições de outras. 

Com esse procedimento viabilizado pela escola, o processo de ensino das práticas de 

linguagem abordaria de modo significativo e produtivo os conhecimentos escolares e os de 

fora do espaço escolar concernentes ao trato com a língua. 

 

 

2.2 Dos Gêneros Resumo Crítico e Chat 

 

Dentre os gêneros textuais de domínios distintos que podem ser trabalhados na escola, 

enfocaremos o resumo crítico e o chat, que selecionamos para verificar como os alunos usam 

elementos linguístico-discursivos visando atender a propósitos comunicativos. 

Desenvolvemos atividades com tais gêneros por suas especificidades viabilizarem 

nosso objetivo. Concordamos com Leal (2007) quando afirma que o uso de um gênero digital, 

como o chat, pode aumentar a participação dos estudantes em uma discussão, assegurando 

que sua utilização na educação propicia possibilidades de interação com professor. Além 

disso, tal gênero pode ser utilizado como instrumento para reflexão sobre a língua e seu uso. 

Assim como, consideramos relevante para qualquer etapa de escolarização o ensino por meio 

de reflexão da produção de gêneros de cunho formal da ordem do expor e do argumentar, 

como o “resumo crítico”.  
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No seguinte tópico, descreveremos os aspectos constitutivos deste gênero com 

também do gênero digital Chat. 

 

2.2.1 Resumo: traços constitutivos do gênero 

 

Segundo Dolz e Shneuwly (2004), alguns gêneros da escrita são adquiridos no quadro 

familiar e demonstram uma despreocupação com o uso formal língua. Outros são ensinados 

na escola e necessitam de um trato que contemple os aspectos linguísticos, composicionais e 

conteudísticos. Para tanto, é necessário árduo e minucioso trabalho de fazer e refazer, no que 

concerne à produção de gêneros textuais, para o amadurecimento de habilidades e 

competências. Elas são adquiridas por um indivíduo letrado ao longo do tempo de ensino e 

aprendizagem, materializando-se em gêneros textuais adequados ao evento comunicativo. 

Assim é o resumo, um texto formal que relata sinteticamente os aspectos importantes 

de um trabalho científico (artigo, tese, dissertação, livro etc.) ou uma determinada obra (filme, 

livro, peça teatral, tela de pintura etc.). O resumo pode ser constituído, assim como outros 

gêneros, por mais de um tipo textual (a narração, a descrição, a dissertação) e ter em sua 

composição: 

 

a) apenas a informação do conteúdo da obra, como, por exemplo, os resumos de 

capítulos de novela, de filmes em capas de DVDs, de um livro na quarta capa etc.; 

 

b) a indicação do assunto, a tese, os argumentos e a conclusão do autor do texto-fonte, 

como, por exemplo, os artigos de trabalho científico o “abstract”; 

 

c) referências bibliográficas, sumarização da obra, credenciais, conclusões, 

metodologia e quadro de referências do autor, apreciação (crítica) e indicação do 

produtor do resumo, como, por exemplo, o resumo crítico. 

 

Apontamos três tipos mais conhecidos de resumo: o indicativo, o informativo e o 

crítico. Segundo Vieira (2008, p. 254), podemos defini-los em: 
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O resumo indicativo, como o nome já diz, apenas indica brevemente o tema 
do texto, a questão levantada pelo autor, o ponto de vista que usou para 
examiná-la e a conclusão a que chegou.  

 
O resumo informativo, por sua vez, guarda as características que definem o 
texto original, inclusive a forma como foi estruturado pelo autor. Assim, 
apresenta as informações relevantes sobre os conteúdos do texto, mostrando 
como as ideias foram desenvolvidas e articuladas pelo autor. A leitura desse 
resumo permite que o leitor (o professor) avalie a compreensão global do 
texto original e oferece um bom conhecimento dos conteúdos tratados, 
mesmo sem a leitura do texto original. 

 
O resumo crítico configura-se como resumo informativo, ao qual são 
incorporadas interpretações e avaliações críticas do leitor do texto e produtor 
do resumo.  

 

A autora assevera que são exemplos do resumo indicativo os científicos e os de filmes 

e que ele dá uma ideia geral do assunto abordado, cuja finalidade é incitar o leitor a resolver 

se fará a leitura do todo (artigo, monografia, tese, dissertação etc.) ou se assistirá ao filme. 

Afirma também que é exemplo do resumo informativo o que é produzido na escola. Vieira diz 

ainda que o crítico exige do leitor boa compreensão da obra lida, sendo requerido com 

frequência por professores no Ensino Superior. 

Dentre estes, o resumo crítico muito se aproxima dos elementos característicos no 

formato e na função do gênero resenha. Andrade (1995, apud Medeiros, 1996, p. 132), define 

como “um tipo de trabalho que exige conhecimento do assunto para estabelecer comparação 

com outras obras da mesma área e maturidade intelectual para fazer avaliação e emitir juízo 

de valor.” Conforme Vieira (op. cit. p. 254), 

 

(...) quando um resumo crítico é escrito por um especialista para persuadir o 
leitor a comprar ou ler determinada obra e é publicado em revistas 
especializadas, apresenta características formais, contexto de 
produção/circulação e funções sociais distintas do resumo crítico, é 
conhecido como uma resenha. 

 

O resumo diferencia-se muito pouco da resenha devido a características formais, 

situação de interlocução e objetivo. Ambos podem ser conceituados de modo similar.  Um 

resumo crítico e/ou uma resenha extrapolam o limite dos resumos indicativo e informativo, ao 

possibilitar ao produtor do resumo e ao resenhista não se prender só à síntese do conteúdo, 

mas emitir opiniões e comentários. É um trabalho que requer do sujeito habilidades da ordem 

do expor e do argumentar acrescidas da apreensão e compreensão do assunto. Para Medeiros 

(op. cit.: p. 133), “combina resumo e juízo de valor”, uma síntese crítica ao tecer comentário. 
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Assim, a função do produtor do resumo e/ou do resenhista, após conhecer o texto a ser 

analisado, além de pensar sobre sua intervenção na obra, no destinatário desta e no veículo de 

circulação de sua produção, pode também apontar, com criticidade, elementos opinativos 

relacionados à relevância em relação a outras de mesmo estilo conteudístico. Trata-se de uma 

situação comunicativa que, mesmo com opiniões argumentativas do resenhista sobre contexto 

de produção, relações com outros textos, leva o leitor a informações mais precisas. 

O resumo crítico configura-se como uma resenha, em cujos elementos se assemelham, 

como, por exemplo, juízo de valor do produtor, desenvolvimento de várias capacidades 

atestadoras de apropriação do gênero. Vão desde a organização de usos da variedade 

privilegiada da língua – já que se trata de um texto formal que circula em ambiente de 

sistematização do conhecimento – até o desenvolvimento de habilidades de boa interpretação 

da leitura da obra que será resumida. Também são feitas comparação para serem estabelecidas 

relações, cuja importância do que se vai resumir depende do seu propósito. 

 

 

2.2.1.1 Elementos estruturais de resumo crítico/resenha 

 

A produção discursiva antes era avaliada pela escola apenas de acordo com critérios 

formais do uso do sistema escrito da língua. Atualmente, é orientado que essa agência de 

letramento deve, também, na avaliação, considerar as situações enfocando os usos sociais da 

língua. Todavia, independentemente do modo avaliativo do discurso, seja dando importância 

à dimensão normativa, seja pondo em relevância as maneiras de funcionamento da produção 

em relação à situação comunicativa em que se insere, seja articulando esses dois processos 

avaliativos, o discurso materializar-se-á em gêneros textuais. 

Por conseguinte, os gêneros requerem uma estrutura na elaboração. Isto facilitará a 

apropriação pelo produtor e a identificação pelo interlocutor, a partir de peculiaridades, em 

parte, do formato. No entanto, segundo Marcuschi (2005), nem sempre é ele que determina 

um tipo de gênero. Nesse sentido, o anúncio publicitário poderá vir em estrutura de poema, ou 

a carta ao leitor, em forma de tirinhas. É o que o autor chama de hibridização ou 

intergenericidade, cujo gênero será definido pelo conteúdo e não pela estrutura. Mas, ainda 

assim, ele tem uma organização que o caracteriza e o denomina como pertencente a tal 

gênero. 
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É desse modo, em um olhar mais atento à elaboração e à identificação do gênero 

conforme seus aspectos estruturais, que abordaremos os traços constitutivos de um resumo 

crítico/resenha. Assim, é necessário priorizar, segundo Medeiros (1996): 

 

• Referências bibliográficas: Além do sobrenome do autor e de outros nomes (caso 

haja), trazer título e subtítulo (caso haja). É importante ainda escrever sobre a obra 

que será resenhada: local e ano de publicação, editora, edição, número de páginas. 

Tais informações facilitarão ao leitor saber se a obra é de fácil ou difícil acesso; 

 

• Credenciais do autor: Mostra ao leitor a proeminência do autor. Como afirma 

Medeiros (op. cit. p, 81), “o exame deste elemento da resenha deve ser observado 

com cautela. O preconceito não traz benefícios à ciência”. Assim, é importante que 

o resenhista abarque nas credenciais: opinião se merece ser lido; citação de 

trabalhos publicados; quem é e de onde é; qual(is) o(s) local(is) em que é 

pesquisador e leciona (se professor); sua importância por algum fato etc.; 

 

• Informações sobre a obra resenhada: objeto de estudo, assunto, tema, perspectiva, 

embasamento teórico. Para Medeiros (op. cit.), o resumo tem que ser feito a partir 

da leitura integral. O resenhista não pode escrever uma resenha apenas lendo partes 

da obra como orelhas, introdução, capa, contracapa, quarta-capa, prefácios, 

posfácios, comentários de terceiros etc. Enfim, será necessário ler na íntegra para o 

resumo ser elaborado. Seu objetivo é aprofundar o assunto do que será resenhado 

para que o leitor tenha uma visão mais informativa; 

 
• Conclusões do autor: Este componente não deve ser confundido com conclusões do 

resenhista. Deve estar evidenciado e distribuído, e não apenas em um trecho; 

 

• Metodologia do autor da obra: Segundo Medeiros (op. cit.), devem-se observar as 

seguintes questões: A obra “partiu de um exemplo? Partiu de um princípio geral? 

Qual o gênero do livro?” (p. 81); 

 

• Quadro de referências do autor: É importante, nessa parte da resenha, dizer quais os 

teóricos que fundamentaram a obra de acordo com seu grau de relevância; 
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• Crítica do resenhista (apreciação): Juízo de valor que deverá conter o 

posicionamento do resenhista em comentários positivos e/ou negativos acerca da 

obra previamente lida; 

 

• Indicações do resenhista: Estas devem vir como recomendação para um 

determinado público a quem pode se direcionar especificamente a obra resenhada. 

Assim, facilitará a seleção de leitura pelo leitor. 

 

Ainda, segundo Medeiros (op. cit.), para a produção de uma resenha, é necessário, que 

o resenhista siga alguns recursos. Dentre os sugeridos pelo autor, destacamos: 

 

1. o resenhista precisa fazer uma leitura minuciosa da obra a ser resenhada. E esta 

deve ser compreendida levando em conta um conjunto de vários ingredientes 

linguísticos e extralinguísticos que podem omitir interferências culturais e 

pessoais, para que não haja o erro de interpretação do resenhista; 

 

2. o resenhista deverá delimitar a leitura, já que ele não pode “abarcar a totalidade 

das propriedades de um texto” (p. 76). A resenha é sucinta; 

 

3. após a delimitação, vêm as etapas de análise, as quais Medeiros denomina de 

textual, temática e interpretativa. Na análise textual, o resenhista verificará 

vocabulário, perspectivas teóricas, fatos levantados e ideias. Na análise temática, 

atentará para tema, limites, problema, modo como o assunto foi problematizado, 

solução do autor, posição assumida (favorável, contra, neutra), argumentos e por 

fim comparação com outros assuntos em textos do conhecimento do resenhista 

que dialogue com o resenhado; Na análise interpretativa, emite um 

posicionamento sobre o conteúdo da obra, o que dependerá do estilo da resenha. 

 

Se crítica ao posicionamento, será uma apreciação mais subjetiva. Se descritiva, será 

uma análise das ideias do autor como verdades ou não, situando-o em sua área. Em seguida, 

tanto na crítica, quanto na descritiva, o resenhista opinará sobre posições sustentadas no texto. 

Além dessas etapas, para Medeiros (op. cit.), deverão ser analisadas as questões que o texto 

aborda e por fim refletir a respeito e sintetizá-lo, seguindo a estrutura do gênero resenha. 
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Os aspectos constitutivos5 de uma resenha aproximam-se muito das características do 

resumo crítico por esses trazerem em suas composições quase todos os mesmos elementos, 

diferindo, apenas, no que se refere à finalidade. 

 

 

2.2.2 Chat: breve resgate histórico, tipos e especificidades do gênero  

 

A Rede Mundial de Computadores é composta por variada quantidade de gêneros 

textuais. Entre os mais conhecidos e estudados no momento, têm-se: e-mail, chat, vídeo-

conferência interativa, lista de discussão (mailing list), weblog. Importa aqui definir o chat, 

com o propósito de mostrar, em um primeiro momento, desde o surgimento até os tipos e a 

funcionalidade desse gênero digital na sociedade atual, uma vez que será um dos nossos 

objetos de estudo. Conforme Marcuschi (2005), o chat é um gênero bastante praticado, se não 

um dos mais acessados na rede. Dentre os internautas assíduos, estão os estudantes 

adolescentes. 

Nosso estudo volta-se à análise dos aspectos relevantes e uso da escrita nesse gênero. 

Araújo (2007, p. 21) realça que dos chats “brota uma linguagem sustentada por escolhas 

linguísticas que buscam atender a rapidez de sua natureza conversacional, materializando-se 

em abreviações e emoticons6 que buscam satisfazer as necessidades dos sujeitos envolvidos”. 

Segundo Marcuschi (op. cit.), os chats originaram-se na Finlândia, em agosto de 1988, 

a partir da escrita do primeiro IRC7, (Internet Relay Chat) por Jarkko WIZ Oikarinen. 

Ampliou os serviços dos programas dos hoje conhecidos e-mails, numa comunicação 

síncrona. “De início funcionava apenas na rede pessoal de Jarkko chamada tolsun.oulu.fi. 

Após contatos com amigos norte-americanos, já em novembro de 1988 a novidade estava 

ligada à Internet.” (op. cit.: p. 42). A partir de meados de 1989, já havia no mundo quarenta 

servidores interligados pelo IRC cuja senha e identificação para entrada era pessoal. Na 

década de 1990, os chats se tornam um dos gêneros mais “praticados da civilização digital”, 

quando a A-net (Anarchy net) abre o IRC sem precisar de senha, possibilitando a entrada de 

qualquer usuário e multiplicando os programas de bate-papo online. 

                                                 
5 Na sequência de atividades aplicadas aos sujeitos-informantes, foram selecionados alguns desses aspectos, 
adequando-os à faixa etária dos educandos assim como ao seu nível de escolarização. 
6 Do inglês emotin + icons ou ícones de emoção (ARAÚJO, 2005, p. 99). São combinações de caracteres do 
teclado do computador que os participantes de chat utilizam para expressarem emoções durante a conversação. 
7 O IRC é um programa conectado à Rede Mundial de Computadores permitindo a interação online. O acesso é 
condicionado à instalação de um cliente no computador de quem se interessar adquiri-lo (op.cit.: p. 98). 
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Para conectar-se ao IRC, o indivíduo deveria, primeiramente, ser um letrado digital, 

dominar os recursos da escrita e estratégias de leitura no espaço virtual. Entre outras 

habilidades, saber digitar, navegar, criar senhas, selecionar informações, enviar e/ou deletar 

mensagens, controlar o espaço na caixa de e-mail. Só então deveria ter um programa em seu 

computador, um provedor conectado a outros computadores. Os servidores proporcionam 

espaços virtuais, denominados “salas de bate-papo”. Nelas os indivíduos podem interagir de 

forma síncrona, simulando uma conversa em tempo real: os chats. 

Por essa razão, o chat é considerado um novo gênero que simula o diálogo cotidiano 

com características típicas da fala. São representadas pela escrita por exagero de sinais de 

pontuação – preferência por exclamações, interrogações e reticências, porque trazem forte 

carga de expressividade – carinhas, emoticons, som. Coloca-as em um suporte eletrônico no 

qual as mensagens são recebidas e respondidas quase em tempo real. Utilizam-se esses 

recursos para simular a oralidade, o que atrai bastantes interlocutores. A forma como é 

produzido o texto no chat abrange elementos característicos da fala e da escrita. A seguir, 

destacaremos algumas características, sob a luz das considerações de Santos (2005a, p. 156): 

 

1. Conversa em tempo real; 

 

2. Interlocutores espacialmente distantes; 

 

3. Ausência de recursos prosódicos; 

 
4. Marcação por escrito de recursos paralinguísticos (risos, Zzzzz); 

 

5. A execução do que se vai escrever dá-se junto com o planejamento, sendo possível, 

em alguns programas, acompanhar o processo de produção; 

 

6. Repetição de sinais de pontuação, palavras; expressões etc.; 

 

7. Uso de marcadores conversacionais;  

 

8. Interlocutor como co-produtor do texto; 
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9. Tempo da produção escrita mais lento que da oral (por isso a necessidade de 

reduções e uma quantidade expressiva de recursos visuais – grifo nosso); 

 

10. Passagem e tomada de turnos. 

 

  Dentre os variados tipos de chat, situarmos alguns, conforme Araújo (2005, p. 99): 

 

• Words Chat: “acontecem em um ambiente tridimensional semelhante aos cenários 

de videogames”; 

 

• WebChat Broadcasting System: “funciona nas páginas da Web, em forma de texto, 

podendo-se anexar fotos dos participantes para ornamentar as páginas de 

conversação.” Precisa de um software especial instalado no computador; 

 

• Chats na Web: não necessitam instalar um programa de computador. Para acessá-lo, 

só é preciso que o usuário use o seu navegador. Para Araújo (op. cit. p. 100), 

 

Os chats na Web representam a maneira mais acessível e, por isso mesmo, 
mais utilizada pelos usuários. Eles apresentam algumas vantagens bastante 
atrativas. Em primeiro lugar, não impõem, como requisito, a instalação de 
um programa no computador, bastando ao usuário, somente, a utilização de 
seu navegador. Estão imersos no contexto hipertextual da Web, 
compartilhando, desse modo, de sua riqueza semiótica e de sua linguagem 
bastante envolvente, o que atrai muitos usuários. São muitos os sites que 
hospedam esses chats. Estes se proliferam numa velocidade espantosa e se 
organizam em várias categorias como cidades e regiões, sexo, idade, temas 
etc. todos estes chats podem ser operados com os recursos hipertextuais do 
som, da imagem e, logicamente, da escrita, sendo esta bastante peculiar. 

 

Essas considerações assumem importância para nosso estudo, já que são tipos de chats 

acessados frequentemente pelo estudante internauta. Como organização composicional, eles 

trazem as etapas reproduzidas na tabela a seguir, do mesmo autor (2007, p. 24): 

 

Tabela 01 – Etapas constitutivas de um chat 
1º Momento     -     Marca automática do provedor, indicando que o internauta entrou na sala. 

2º Momento     -     Saudação inicial. 
3º Momento     -     Conversação. 
4º Momento     -     Despedida. 
5º Momento     -     Marca automática do provedor, indicando que o internauta saiu da sala. 
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Abarcar aqui os chats na Web, suas características da organização composicional, é 

compreender, diante de tantos elementos atrativos para uma interação, o motivo por que são 

tão praticados por grande parte da população internetiana: a facilidade de serem acessados e 

os atrativos que o constituem de acordo com a criatividade do servidor. Como lembra 

Marcuschi (op. cit. p. 33), “cada servidor tem uma maneira representar os seus ambientes”. 

Desse modo, ocorre uma “luta renhida” (grifo nosso) na Web pelos provedores é pelos 

internautas praticantes de tais chats. Logo, quanto maior o quantitativo de recursos semióticos 

diversificados e dinâmicos oferecidos pelos servidores, maior será o acesso. Com efeito, 

instaura-se o objetivo de estender o tempo de permanência do usuário nas salas de bate-papo. 

Um exemplo, hoje, é o MSN (Messenger). Abaixo segue tabela de recursos operacionais que 

o usuário pode disponibilizar para fazer uma interação virtual no chat, reproduzida conforme 

as categorias apresentadas por Marcuschi (op. cit. p. 46). A finalidade é aproximar-se de um 

diálogo cotidiano face a face. 

 

Tabela 02 – Recursos operacionais disponíveis nas salas de chat 
 CATEGORIAS ATIVIDADES POSSÍVEIS 

(1) seleção de parceiros a) seleção de TODOS: neste caso fala-se para a sala toda; b) seleção de 
parceiro em conversa no aberto: disponibilidade de escolha e um 
indivíduo com quem se quer falar, clicando em cima do nome e 
dirigindo-se a ele no aberto; c) seleção de parceiros para conversa 
reservada: neste caso fala-se com alguém reservadamente e ninguém 
observa aquela fala; por outro lado, permanece-se vendo todas as 
demais falas no aberto; d) seleção de um único parceiro e exclusão de 
todos os demais: assim não se recebe outra fala a não ser do indivíduo 
selecionado com exclusividade; e) eliminação de indivíduos 
indesejados: pode excluir do seu vídeo quantos quiser. 

(2) envio de sons 
especiais  

Podem-se enviar sons de animais, instrumentos musicais, telefones, 
suspiros, catarros, tosses, beijos, sustos e vários outros, imitando 
situações diárias. 

(3) envio de 
caretas/imagens 

Os sons podem ser acompanhados de figuras ou caretas do tipo: 
assustado, bocejando, dentuço, sorrindo, beijo, gargalhada, aprovação, 
piscada, zanga, indecisão, desaprovação, nojo, etc. 

(4) seleção de 
comentários 

Pode-se acrescer comentários prontos como atos ilocutórios 
pretendidos. As remessas são: fala para, responde para, concorda 
com, discorda de, desculpa-se com, murmura para, sorri para, suspira 
por, flerta com, entusiasma-se com, ri de, dá um fora em, grita com, 
xinga, ignora mensagem de X. 

(5) sistema de alerta Pode-se fazer marcação de esperas e pedir para o sistema avisar 
quando se recebe uma mensagem ou uma fala. São sinais: tocar um 
bip, telefone ou um instrumento musical. 

(6) remessa de músicas Pode-se remeter uma música selecionada em seu computador ou no 
programa do Servidor e por para todos que a quiserem ouvir. 

(7) remessa de imagens Em certas salas especiais, como as de imagens eróticas ou de imagens 
outras, podem-se remeter fotos de todos os tipos. 
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Nesta tabela, temos uma visão mais ampla da funcionalidade de uma interação via 

Internet, em se tratando dos recursos que o usuário pode lançar mão ao utilizar os chats. 

Assim, observamos que se fazem necessários para aproximar-se da conversação face a face. 

Para corroborar tais recursos, segue uma página retirada da Internet em tempo real de um 

chat, após o usuário entrar no site do uol.com.br, clicar no “bate-papo” e selecionar a sala que 

quer interagir, optar por um tema e escolher um nickname. No caso abaixo, destacamos 

alguns dos elementos que constituem um “bate-papo” (chat). A sala escolhida foi a de Harry 

Potter, cujo usuário optou pelo pseudônimo (no inglês: nickname) ‘Alice’ para interagir. 

 

Figura 01 – Página da WEB com elementos estruturais de um chat 

 

 

 

O exemplo anterior é de um chat em sala aberta, mas podendo um dos usuários clicar 

sobre o nickname de outros para conversar reservadamente. Quem optar por escolher um dos 

participantes, para falarem a sós, permanece visualizando toda a conversa entre os demais 

usuários na tela, mas não têm acesso à conversa reservada. Desse modo, há em uma mesma 

sala dois tipos de “bate-papo”, os abertos e os reservados. 

 

 

Nome 
da sala 

Participantes 

Interação  
sincrônica entre 
os participantes 

Barra de envio da  
“f ala”  do usuário 

Fonte: www.uol.com.br 
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2.2.2.1 Alguns tipos de chats 

 

São muitos os tipos de chats que circulam no espaço virtual. O modo como é 

denominado dependerá de como é praticado pelos usuários de acordo com o programa 

fornecido pelo servidor. Desde a criação desse gênero (de estrutura similar com a escrita de 

uma peça teatral, em que aparecem o nome da personagem, a fala, o modo de agir – se entrou 

ou saiu de um dado ambiente, se gritou, se falou, se urrou, etc.), cada servidor disponibiliza 

diferentes maneiras de interação. Este tem a opção de interagir com outros praticantes do 

gênero de formas diversificadas: a dois, em grupos menores ou com todo o grupo. Para isso, é 

necessário que estejam online e em uma mesma sala de “bate-papo”. 

Dentre os tipos ou, conforme Araújo (2007, p. 21), uma constelação de chats, seguem 

três para mostrarmos uma visão ampla das especificidades comunicativas do gênero. 

 

• Chats em salas abertas – São sites interativos onde muitos usuários se correspondem 

simultaneamente. Optam por convidarem alguém com quem desejam manter contato, 

clicando em cima do nome do indivíduo – sabendo que os envios podem ser lidos 

pelos participantes. Mandam mensagens para todos, conversando com eles de uma só 

vez. Nesse tipo, o internauta não dá seu nome verdadeiro e o anonimato é mantido 

pelos nicknames. Uma pessoa pode entrar ao mesmo tempo com vários nomes e 

assumir múltiplas identidades. 

 

• Chats reservados – É uma interação em particular, ou seja, o usuário pode isolar-se 

numa sala e selecionar um parceiro. Nesse tipo, ficam duas pessoas que se 

escolheram para conversar a sós e com mais calma. As salas abertas são tumultuadas 

e requerem maior velocidade de perguntas-respostas entre pessoas diferentes 

concomitantemente e algumas vezes com assuntos também diferentes. Essa interação 

implica, portanto, maior agilidade de raciocínio transferido para a digitação, mesmo 

em se tratando de assuntos frívolos. A opção por um chat reservado no qual só 

podem participar amigos virtuais selecionados dá aos internautas adicionados a uma 

das variações a liberdade de selecionar uma lista de amizade online com quem tem 

ou gostaria de ter mais proximidade ou afeto. Isto lhe possibilita bloquear pessoas 

indesejadas ou desconhecidas. O chat selecionado para nossa pesquisa, o MSN 

(Messenger) é do tipo reservado. De sua lista fazem parte escolhidos pelos usuários, 

geralmente, do convívio social. 
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• Chats educacionais – Chamados de aulas chat para discussão e debate, funcionam 

como uma sala de aula virtual. Ocorrem com uma quantidade determinada de alunos 

e um professor servindo não como principal figura, mas como mediador de práticas 

colaborativas. Com exceção dos educacionais, os chats, em geral, são bastante 

utilizados, principalmente porque não precisam da identificação do usuário para que 

se processe a comunicação. Isso é motivo suficiente para que os adeptos de tal 

gênero digital interajam com alcunhas (nicknames) criadas por eles conforme sua 

personalidade e propósitos. Há salas de bate-papos interligadas com o mundo 24h. A 

escolha de uma é a marca da intencionalidade do internauta. 

 

Em suma, enquanto os e-mails funcionam geralmente de forma assíncrona, o gênero 

chat dá-se sincronicamente. Simula uma conversação face a face e traz traços da oralidade em 

sua escrita como: extensão de letras, de sílabas e emprego ainda mais aguçado de imagens 

expressivas com o intuito de aproximar os interlocutores. Por isso, o chat é, provavelmente, 

tão frequentado pelo público adolescente, que opta por estar nos abertos ou reservados. 

Conforme abordado, os reservados trazem uma variação que dependerá dos sites ou 

provedores que possibilitam o acesso à Internet. Entre outros, apontamos os servidores do 

Messenger o MSN; do YAHOO, o Yahoo! Messenger, e do GOOGLE, o Google Talk. Estes 

por serem considerados alguns dos mais conhecidos e, possivelmente, mais acessados por 

estudantes adolescentes brasileiros, já que nosso estudo está centrado nesse público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

3.1 Algumas Reflexões sobre as Práticas de Letramento dos Alunos 

 

Segundo Barton (1994), as práticas de leitura e de escrita são social e culturalmente 

situadas. O ambiente oferece possibilidades de acesso e o indivíduo as desenvolve conforme o 

meio social. Portanto, as pessoas são influenciadas pelos modos de letramento comunitários. 

Assim, elas participam de discursos de ordem comunitária, ou seja, as práticas de letramento 

não são aleatórias. Elas dizem respeito ao grupo no qual os sujeitos estão inseridos, pois, 

como afirma esse autor: 

 

Uma comunidade discursiva é um grupo de pessoas que têm textos e práticas 
em comum, quer seja um grupo de acadêmicos ou de leitores de revistas 
adolescentes. De fato, comunidade discursiva pode referir-se a grupo de 
pessoas: ele pode se referir a pessoas a quem um texto se destina; pode ser 
referido aos que lêem os textos; ou ele pode se referir a pessoas que 
participam de determinadas práticas de leitura e de escrita. (p.57) 

 

Objetivando traçar o perfil de letramento do grupo do qual fazem parte os sujeitos-

informantes da pesquisa, aplicamos questões atinentes às práticas de leitura e escrita 

vivenciadas pelos alunos da turma na qual seria proposta a sequência didática sobre o gênero 

resumo crítico. Tal questionário teve dois blocos. O primeiro refere-se às práticas de 

letramento em sentido amplo. O segundo relaciona-se a um breve aprofundamento nas 

práticas de escrita quanto aos elementos linguístico-discursivos em sentido mais restrito. 

Para demonstrar as práticas de letramento presentes no cotidiano dos alunos, 

apresentaremos a análise acerca das respostas ao questionário dadas pelos 35 (trinta e cinco) 

componentes da turma. Primeiramente, levantamos a frequência com que liam e escreviam, 

em seguida, o que costumavam ler, escrever e em que suporte. Após, lançamos questões sobre 

o uso do computador, o acesso à Internet e a escrita nela. Assim, a presente investigação 

esteve voltada a verificação das práticas de letramento a que esses alunos tinham acesso. 

Quanto à frequência da leitura, 54% dos alunos deram respostas associadas a 

“frequentemente” (diariamente, sempre, todos os dias, mais de uma vez por dia); 43% 

indicaram “poucas vezes”, “quase nunca”; e 3% não responderam a questão. Com relação à 

escrita, 89% alunos apresentaram respostas semelhantes a “frequentemente”; 8% usaram 

palavras e/ou expressões equivalentes a “raramente” (poucas vezes, quase nunca, escrevo 

muito pouco etc.); e 3% não responderam. Visualizamos tais percentuais no gráfico abaixo: 
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Gráfico 01 – Frequência de leitura e escrita dos alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 

 

 

Sobre o que o aluno costuma ler e escrever, verificamos tanto práticas de leitura 

referentes ao que mais gosta de ler, tipo com o qual está acostumado, local (espaço físico) 

onde o exerce, quanto práticas relacionadas ao que mais escreve, para quem e onde gosta de 

escrever (local/material – papel impresso, aparelhos eletrônicos, tela de computador). 

As respostas mostram que um número significativo de alunos tem o hábito da leitura 

de livros, revistas, jornais, gibis, bíblia, poemas em papel impresso. Na celulose produzem 

diversos gêneros para variados interlocutores (amigos, parentes, professores; inclusive para si 

mesmos). A maioria, 30 (trinta) dos 35 (trinta e cinco), prefere perpetrar práticas de escrita nas 

residências. Quanto às práticas de leitura, a maioria costuma ler em papel impresso: livros, 

revistas, jornais, gibis. Ainda segundo as respostas, sua residência é o local preferido para a 

atividade. No que se refere às práticas de escrita, o número de estudantes que fazem uso dela 

no papel também é a maioria8. São mensagens, poemas, letras de composições musicais, 

assuntos escolares, cartas. 

Esses alunos fazem parte de uma geração que transita constantemente entre o papel e o 

monitor, por meio de imagem e escrita, numa oscilação entre a realidade e a sua representação 

(Olson, 1997). Os dados mostram que, embora participem da geração digital, os educandos 

expressam ações de linguagens, num número um pouco maior, no modo convencional da 

cultura da celulose do que na tela do computador. Talvez isso ocorra por dois fatores: 

 

1. As práticas de leitura e escrita nos aparatos digitais embora não atendam 

                                                 
8 Acreditamos que essa maioria é de igual valor ao quantitativo de alunos que utilizam a tela do computador para 
escrever, uma vez que 34 (trinta e quatro) dos 35 (trinta e cinco) da turma exercem a escrita no monitor 
regularmente. Segundo a maioria desses estudantes em conversa com a professora-pesquisadora, escrever em 
tela de computador não é considerado atividade de escrita. Talvez pensem desse modo por uma questão cultural. 
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exclusivamente às camadas privilegiadas da sociedade, não se disseminam para 

todos, devido ao custo financeiro ainda ser elevado. Isto Obriga os alunos da Rede 

Pública a recorrer a suportes mais acessíveis. O “papel” é o que têm em mãos com 

maior viabilidade; 

 

2. Há o hábito da utilização de materiais no papel imbricados no dia-a-dia desses 

alunos. 

 

Eles não são os únicos a exercerem práticas de letramento na celulose. Como assevera 

Xavier (2009), muitos indivíduos voltados para interesses de negócios lucrativos no 

ciberespaço tinham perspectivas que a reprodução de textos na celulose diminuísse, devido ao 

uso contínuo da ferramenta digital na sociedade da cibercultura. Contudo, contrastando com a 

incessante utilização do computador, o aumento da impressão no papel ainda é expressivo. 

No que diz respeito ao uso do computador, observamos se os alunos usam, e com que 

frequência, esse aparato tecnológico. Também buscamos ver onde e como acessam, o que 

mais gostam na máquina e com quem interagem ao usarem tal artefato digital. Nessa 

perspectiva, constatamos que é pequeno o percentual de alunos que não o utilizam (3%). 

Além disso, 97% responderam que acessam a Rede Mundial de Computadores nas 

residências, escola, casas de amigos e/ou familiares e lan houses. 

 Assim, embora o percentual dos alunos que utiliza o computador seja quase a 

totalidade da turma, 34 (trinta e quatro) dos 35 (trinta e cinco), apenas 43% do grupo possuem 

tal artefato em suas residências. Isto nos mostra que, independente de condições sociais 

desfavoráveis ao manuseio dessa ferramenta tecnológica pelos adolescentes da rede pública 

de ensino, ainda que de forma autodidata, eles têm acesso ao letramento digital.  

 Segundo Leandro (2009), os alunos buscam por si mesmos aprender a usar os gêneros 

digitais quando reconhecem que precisam ter domínio do computador online “como 

estratégias para a sobrevivência social e preparação profissional a fim de enfrentar o mundo 

contemporâneo” (p. 17). Apesar de menos da metade do grupo dispor da ferramenta, isso não 

significa que quem não a possui seja inapto às práticas de letramento digital. Como 

visualizamos no gráfico abaixo: 
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Gráfico 02 – Alunos que possuem computador e acessam a Internet 
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Em se tratando do computador, 8% dos alunos utilizam-no uma vez por dia, 29%, 

mais de uma vez por dia, 8% uma vez por semana, 29% mais de uma vez por semana. Ao 

somarmos o percentual, totalizamos 74% da turma. Isso significa que a maior parte usa o 

computador com frequência significativa. Esses alunos fazem parte dos 87%9 dos internautas 

brasileiros que navegam na internet semanalmente, apesar de não possuírem tal artefato 

tecnológico. 

Ainda podemos adicionar ao resultado da soma 23% dos alunos que usam a 

ferramenta, mesmo que “raramente”. Tal percentual representa que 08 (oito) dos 35 (trinta e 

cinco) estudantes, ainda que pouco, utilizam a ferramenta digital, totalizando 97% adeptos do 

computador. Por fim, temos 3% que não responderam, com mostra o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Percentual totalizante de internautas brasileiros ativos semanalmente apontado pelo Ibope//NetRatings: 27,5 
milhões acessam regularmente a Internet de casa, número que sobe para 36,4 milhões se considerados 
também os acessos do trabalho (jul/2009). 38% acessam diariamente; 10%, de quatro a seis vezes; 21%, de 
duas a três vezes; 18%, uma vez – Fonte: www.ipobe/ NetRatings.com.br acessado em 26/06/2010. 
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Gráfico 03 – Frequência do uso do computador pelos alunos 

 

Segundo dados do IBOPE/NetRatings, o Brasil é o quinto país do mundo com maior 

número de conexão à Internet e o primeiro com maior tempo de navegação semanal, num 

total de 48h26 m. (com o uso de aplicativos online como “MSN”, “Emule”, “Skype” etc., o 

tempo eleva-se para 71h30m). Fica à frente dos Estados Unidos da América (42h19m.), 

Reino Unido (36h30m.) e França (33h22m.). Em 2009, o acesso de brasileiros com 16 

(dezesseis) anos ou mais à Rede foi de 67,5 milhões. Alexandre Sanches Magalhães, gerente 

de análise do IBOPE/NetRatings, diz que o ritmo de crescimento da Internet brasileira é 

intenso e a entrada da classe C como usuária da Rede deve aumentar fortemente. 

Considerando os dados de pesquisa quanto ao acesso à Internet, 14% afirmaram usar 

a Rede Mundial de Computadores: “uma vez por dia”; 23%, “mais de uma vez por dia”; 8%, 

“uma vez por semana”; 32%, “mais de uma vez por semana”; 20%, “raramente” e apenas 

3% não responderam a questão. Observemos o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 04 – Frequência de acesso à Internet pelos alunos 
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Na sequência, notamos que a maioria dos alunos que usa o computador e se conecta à 

Internet lança mão com mais frequência dos programas Internet Explore, World, emule, Photo 

shop e Power Point. Esses programas foram criados para processamento de textos diversos 

(trabalhos escolares, currículos, cartas, documentos oficiais etc.), apresentação de trabalhos, 

montagem de imagens ou navegação na Rede para seleção e cópia de músicas. Os sites mais 

acessados por esses alunos são Orkut, Youtube e chats abertos e/ou reservados, Google e 

Wikipédia. Todos possuem fins tanto pedagógico como de entretenimento. 

Quanto aos interlocutores do ciberespaço, apesar de um número considerável apontar 

que interage online com desconhecidos, a maioria dos alunos optam por pessoas de seu 

convívio. Entre essas, 07 deles citam professores. 

Os estudantes são usuários das novas tecnologias digitais de informação e 

comunicação e as utilizam como instrumentos para variadas atividades sociais coletivas ou 

individuais nas quais praticam leitura e escrita constantemente. Para isso, os indivíduos 

precisam ter habilidades e competências específicas a cada tipo de letramento. Ou seja, para 

fazer uso de forma competente das ferramentas, suportes e gêneros textuais próprios de cada 

modo de letramento, é preciso que as especificidades destes elementos sejam atendidas. 

Vejamos adiante como os alunos lidam com elas quando inquiridos sobre os mecanismos 

linguísticos utilizados na produção de gênero próprio dos letramentos alfabético e digital. 

Quanto à pergunta sobre a diferença na forma de escrever na escola e nos sites de 

relacionamentos, temos o seguinte quadro: De um total de 35 (trinta) alunos, 85% 

responderam que há diferença entre a escrita escolar e a cibernética; 12% afirmaram que não 

há; e 3% não responderam, conforme verificamos no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 05 – Se há diferença no uso da escrita na escola e nos sites de relacionamento 

 

 

 
Dos alunos que responderam que há diferença entre as escritas praticadas na internet e 

na escola, temos o seguinte quadro: 
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1. 03 alunos indicaram que SIM  e repetiram a pergunta, apenas dizendo que diferem 

     uma da outra, mas não puseram justificativa. 

2. As justificativas de 16 (dezesseis) alunos que responderam “SIM”  foi de que o 

internetês é informal, enquanto a escrita escolar é formal. Tais alunos alegaram que 

o internetês imita a linguagem do cotidiano e a escola, as palavras da gramática, 

como vemos nas respostas abaixo: 

     Resposta 01 

 

 

 

 

      Resposta 02 

 

 

 

     

     Resposta 03 

 

  

 

 

3. 11 (onze) alunos justificaram que a diferença está na forma de registro da língua. 

Para eles, na escola, escreve-se o português da norma culta, na Internet, nas 

interações mediadas por sites de relacionamento, são usados emoticons, 

abreviaturas, gírias, símbolos representativos de palavras etc; descrevendo o modo 

de escrita da Internet. Também explicam que gostam de transgredir a língua padrão, 

somente na Rede, justificando que, em sala de aula, devem ter mais atenção no trato 

com a língua. Conforme podemos visualizar as respostas de alguns estudantes: 

     Reposta 04 
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     Reposta 05 

 

 

 

 

     Resposta 06 

 

 

 

 

 

 

 

4. 02 alunos, cujas justificativas assemelham-se, disseram não haver diferença. 

Afirmam que o hábito do internauta de utilizar a escrita teclada pode ser levado à 

sala de aula. Por isso, preferem escrever no cotidiano como aprendem na escola, 

conforme a gramática: 

     Resposta 07 

 

 

 

 

 
 

5. Registramos que 03 alunos não responderam a pergunta. 

 

Perguntados sobre a influência da escrita cibernética na escola, tivemos tais 

percentuais: 

 

• 47,5% dos alunos responderam que NÃO, dizendo que sabem quando devem 

registrar a escrita escolar padrão e a cibernética. Em suas respostas, esses alunos 

argumentaram que um tipo não influencia o outro, a partir do momento que se tem 

domínio dos dois modos de escrita. Ainda afirmaram que, assim, torna-se fácil 

adequá-los, dependendo da situação de produção. Podemos constatar tal 

posicionamento com as respostas abaixo: 
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     Resposta 08 

 

   

 
 
 

     Resposta 09 
 
 
 
 
 
  

     Resposta 10 
 
 
 

 
 
 
 

• Foram 29,5% dos alunos que responderam SIM , argumentando que o hábito faz 

com que o indivíduo se acostume com pratica. Ou seja, segundo respostas, quando 

o internauta pratica frequentemente a escrita cibernética, leva-a para a sala de aula. 

Podemos verificar isso na resposta abaixo: 

     Resposta 11 

 

 

 

 

• Ainda dos alunos 9,4% responderam que “SIM”, mas não justificaram sua resposta; 

5,7%, “NÃO”, mas não deram justificativas; e, aproximadamente, 5,7% não 

opinaram. 
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Gráfico 06 – Se a escrita cibernética influencia a escrita escolar 

 

A resposta a seguir é um caso a parte. Representa 3%10 da turma, porque os dois 

posicionamentos coexistem no discurso de uma das alunas. Ambos foram justificados: A 

escrita teclada não influencia a escolar, porque o aluno sabe distingui-las; A escrita teclada 

influencia, porque quem tem o hábito de acessar a internet constantemente pode se acostumar 

a escrever o internetês e, assim, repercuti-lo imperceptivelmente na escola. 

Entretanto, podemos interpretar que as respostas SIM podem ter sofrido influência de 

um discurso presente na mídia, que já está superado por dados de pesquisas. Conforme 

estudos de Caiado (2007), o aluno adolescente transgride intencionalmente às convenções da 

ortografia oficial na interação online. Se isto vier a afetar na escola, não é devido ao uso que 

ele faz da escrita teclada, nem tampouco dos gêneros veiculados no espaço digital, mas “ao 

seu pouco conhecimento da natureza dos chamados ‘erros ortográficos’” (p.46). 

As respostas representadas nos gráficos e analisadas nos comentários aqui expostos 

traçam o perfil de nossos alunos, apontando a maioria como sujeitos que têm nível ampliado 

de letramento por estarem inseridos em diferentes experiências de práticas sociais de leitura e 

escrita. Também percebemos uma convergência no discurso de grande parte dos estudantes 

quanto a estarem cientes de que a forma como se escreve na internet (o internetês) não deve 

ser levada à sala de aula. A maioria não perde de vista a importância da escrita formal ao 

afirmarem que o registro nos textos escolares não deve ser o mesmo praticado na Rede 

                                                 
10O dado não surge no gráfico, pois faz parte concomitante das respostas positivas e negativas com justificativas. 
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Mundial de Computadores, em gêneros digitais que simulam uma interação face a face. 

Apesar de observamos que, no geral, os alunos possuem um nível expressivo de 

letramento alfabético e digital, faz-se necessário ampliar suas habilidades. A finalidade é que 

se apropriem das competências e tenham oportunidade de adquirirem outras ao lançar mão 

dessas práticas. Em tal perspectiva, a escola, como uma das principais agências de letramento, 

tem a função de ampliá-las de modo a possibilitar a inserção do aluno competente na densa 

diversidade textual que permeia a sociedade moderna atual. 

 

 

3.2 O processo de construção da escrita na escola e na Internet 

 

Nesse tópico, apresentaremos a análise qualitativa das produções escritas pelas alunas. 

Foram três resumos críticos elaborados no ambiente escolar e três interações realizadas no 

chat, por cada sujeito-informante. 

Objetivamos com a presente análise verificar em que medida as alunas lançavam mão 

das competências básicas em produção escrita a partir de resumos críticos, na sala de aula, e 

de chats, no ambiente virtual, de modo a atender à situação comunicativa destes gêneros 

discursivos. Propomo-nos observar as estratégias dos sujeitos-informantes na construção e 

seleção de recursos na escrita, para perceber como transita na resenha escolar e no chat 

(MSN) ao discutir uma mesma temática. Para tanto, analisamos os textos produzidos por cada 

uma das alunas, observando aspectos relativos à organização estrutural, à seleção lexical, aos 

recursos coesivos, ao grau de formalidade e à situação de interlocução. 

Primeiramente, ocorreu a análise dos resumos de “O Alienista”, do “O Mistério da 

Casa Verde” e do “Auto da Compadecida”, num total de 18 (dezoito), sendo 06 de cada obra. 

As conversas nos chats foram interpretadas sem serem os textos separados aluna por aluna 

nem comparados entre elas, mas a comparação ocorreu entre as três produções do resumo 

bem como o registro da escrita nos chats. Enfim, configurou-se um exame das capacidades de 

linguagem de cada aluna nas produções. Assim, priorizamos focar as seguintes competências 

básicas na produção de textos escritos pelos sujeitos-informantes: 

1. Responde ao objetivo específico previsto para os textos quanto à organização 

composicional; 

 

2. Ajusta-se às regularidades linguísticas e discursivas próprias para cada tipo de 

texto; 
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3. Ajusta o registro do texto às diferentes condições do contexto social de sua 

produção e circulação; 

 
4.  Recorre a diferentes sinais de apoio visual com a finalidade de indicar intenções 

comunicativas. 

 

 
3.2.1 Produção de resumos: da incipiência à apropriação 

 

3.2.1.1 Resumos de “O Alienista” 

 

Conforme a análise dos resumos de “O Alienista”, constatamos que as ideias 

principais são levantadas por todos os sujeitos-informantes, mantendo-se fiéis ao texto 

original. Podemos observar isto nos trechos abaixo: 

                   Fragmento 01 - A personagem central Simão Bacamarte: 

 

 

 

  

 

 

      Fragmento 02 – Estudo da loucura e recolhimento de quase toda a cidade ao manicômio: 

 

 

 

 

 

 

                 Fragmento 03 - A Rebelião contra a personagem central, que libertou os “lunáticos”: 

 

 

 

 

 

 

“ ‘O Alienista’ era um médico que viveu na cidade de Itaguaí, no interior do Rio de 
Janeiro. Aos quarenta anos casou-se com dona Evarista.” 
  
“(...) Depois de um tempo resolveu inaugurar uma casa de loucos.” 

(Catarine) 

“(...) lá se dedicou por inteiro ao estudo da ciência (psiquiatria) (...)” (Catarine) 
 
“Com o decorrer do tempo a casa verde estava cheia de gente ou loucos como preferir, 
era quase toda a população de Itaguaí, (...)” (Camila) 

“(...) o alienista recebeu a visita dos canjicas, foi a revolução contra os prisioneiros da 
casa(...)” (Camila)  
 
“A população vendo a loucura do médico resolveu fazer uma rebelião contra a casa 
verde, se reuniu para demolir a casa (...)” (Bianca) 
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      Fragmento 04 - O protagonista internou-se no hospício e morreu dezessete meses após: 

 

 

 

 

 

As ideias centrais da obra de Machado de Assis foram exploradas sem que houvesse 

fuga. Além disso, as alunas expõem, ordenadamente, a sequência do conto machadiano, 

demonstrando, na produção do gênero resumo, certo grau de fidelidade ao texto-fonte. 

Em meio às características do gênero textual focalizado na sequência didática aplicada 

na aula, a professora deu o seguinte comando: a construção de um resumo crítico após a 

leitura do texto fonte, o conto “O Alienista”. Na produção relativa à obra, observamos que a 

maioria das alunas, em seus escritos, trouxe características que se aproximavam do gênero. 

Afirmamos isso por encontrarmos interpretações acompanhadas de avaliações críticas 

(elementos caracterizadores da modalidade de resumo solicitado). No entanto, tal apreciação 

crítica ocorreu de forma moderada. Tal fato pode ser observado no trecho abaixo: 

     Fragmento 05 

 

 

 

Assim como a aluna Marina, agiram dessa forma os outros sujeitos da pesquisa, 

embora Camila tenha já apresentado um pouco mais de teor crítico, como visualizamos no 

trecho seguinte: 

     Fragmento 06 

 

 

 

 

 

  Entretanto, independente de demonstrar menos ou mais teor crítico nas ponderações de 

todas as alunas, as produções demonstraram indícios de que parte dessa característica 

pertinente ao resumo crítico, a avaliação crítica, está em processo de apreensão. Assim, os 

textos apresentam os dois elementos que caracterizam o gênero, a apresentação das ideias 

centrais e a opinião do leitor, mesmo sendo esta menos enfatizada. 

“Simão Bacamarte recolheu-se a Casa Verde. Depois de dezessete meses, o alienista 
morreu (…)” (Marina) 
 
“(...) ele por espontânea vontade, se internou e estudou o próprio caso. Dizem que 
dezessete meses depois de ter se internado ele morreu.” (Nara) 
 

A obra machadiana é muito interessante, principalmente por sua linguagem formal a 
qual não estamos habituados a ler.  (Marina) 

Logo, devo admitir que a obra trata a loucura com humor e crítica à ciência. Pois a 
ciência sempre esquece o lado humano das pessoas. Isso fica claro nessa obra  quando 
vemos a personagem central, Simão Bacamarte deixar de viver na vida como homem 
da sociedade (com os amigos, com diversão, com a esposa) para viver apenas para a 
ciência, como médico, como apenas alienista. 
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Antes da aplicação da sequência de atividade, as alunas, tinha um conhecimento 

reducionista sobre o gênero resumo. Para elas tal gênero limitava-se a um texto que apenas 

informava sem emissão de juízo de valor. Podemos afirmar tal fato de acordo com suas 

“falas” nos debates em sala de aula sobre o gênero. Assim, as primeiras produções elaboradas 

por elas foram resumos críticos, todavia concentraram-se mais na apresentação das ideias do 

que no “tecer comentário”. 

Além disso, buscamos observar o uso de outros elementos do gênero em foco: menção 

ao autor e verbos indicadores de ação. Conforme Koch (2009), uma das estratégias adotadas 

na produção para dar progressão ao texto ocorre quando se faz referência à autoria, 

acompanhando-a com verbos de ação, como, por exemplo, ele expõe, defende, enfatiza etc. 

Nenhuma das alunas, na primeira produção, fez uso de tais verbos atribuídos ao autor da obra. 

Porém, quanto à citação de autor e obra, cujas referências compõem os aspectos 

organizacionais do estilo de texto em foco, o resumo crítico, a maioria das alunas (quatro das 

seis) demonstrou apreensão de tal característica ao iniciar sua produção escrita, para depois 

introduzir o assunto abordado. No trecho abaixo, por exemplo, podemos observar isso: 

                 Fragmento 07 

 

 

 

 

Catarine e Letícia, no resumo de “O Alienista”, não abordaram essa característica do 

gênero, o que podemos observar no texto de uma delas, que já o iniciou pelo assunto em si: 

     Fragmento 08 

 

 

 

 

A aluna não citou o autor e se referiu à obra no título do texto que desenvolveu. Junto 

com Catarine, mostrou não ter se preocupado ainda com esse aspecto. No geral, nos textos, 

houve ênfase nas informações do texto-fonte, no qual, com predomínio da sequência 

narrativa, são encadeadas as ideias centrais e breves comentários pertinentes ao enredo. Dessa 

forma, elas se concentram no conteúdo da obra, demonstrando que a característica “avaliação 

crítica” está, de fato, em fase de apreensão. 

O alienista escrito por Machado de Assis descreve a história de um Doutor, Simão 
Bacamarte e sua fixação em compreender á loucura (...). 

 (Marina)  
 

Simão Bacamarte é um médico da cidade de Itaguaí no século XIX, ele inaugurou um 
hospício no local que chamou de Casa Verde.  

(Letícia) 
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O desenvolvimento textual depende também da organização linear que para Adam 

(1992 apud Bronckart 1999, p. 218), pode “ser concebida como produto da combinação e 

articulação de diferentes tipos de sequência”. Essa organização articula estruturas linguísticas 

que podem compor mais de um tipo textual11 para manter um padrão. As tipologias abarcam 

as sequências narrativa, argumentativa, expositiva, descritiva e injuntiva, podendo em um 

único texto coexistirem mais de uma (MARCUSCHI, 2009). 

Nesse sentido, em relação ao ajuste das regularidades linguísticas e discursivas 

próprias de cada tipo textual, percebemos que as alunas desenvolveram seus textos utilizando 

mais de uma sequência tipológica. Neles predomina a sequência narrativa, talvez por se tratar 

de um resumo de um romance, em que é muito comum o predomínio da narração. Assim, os 

sujeitos da pesquisa contextualizaram as ideias em parágrafos com predomínio de tal 

sequência. Mas como o resumo crítico tem um objetivo que vai além do narrar, houve nas 

produções breves inserções de sequências descritiva e argumentativa. 

Diante disso, as sequências tipológicas foram construídas pelas ideias centrais 

divididas em parágrafos compostos pela sumarização. O levantamento das características mais 

importantes deu-se através dos processos de seleção e construção. Conforme Machado, 

Lousada e Abreu-Tardelli (2008), na seleção há apagamento: de conteúdos facilmente 

inferíveis; de sequências de narrativas que indicam explicação; de exemplos, das justificativas 

de afirmações repetitivas, de reformulação de informações. Na construção ocorre a 

substituição de toda uma sequência, usando termos mais genéricos. Observar tal fato no 

fragmento de Camila, pois as palavras “loucos”, “políticos”, “parentes dos loucos”, 

“pacientes” foram substituídas por ‘população’:  

 Fragmento 09 

 

 

 

Assim, as ideias centrais do enredo sumariamente foram desenvolvidas em sequências 

narrativa e argumentativa com parágrafos de sentido completo. Com tal procedimento, todas 

as outras alunas fizeram reformulação das informações contidas na obra em uma linguagem 

simples, com ideias contextualizadas com seus conhecimentos prévios e articuladas com a 

                                                 
11 Para Marcuschi (2009, p. 154), tipo textual designa uma espécie de construção teórica {em geral uma 
sequência subjacente aos textos} definida pela natureza linguística de sua composição {aspectos lexicais, 
sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo}. O tipo caracteriza-se muito mais como sequências 
linguísticas (sequências retóricas) do que como textos materializados; a rigor, são modos textuais.” 

“era quase toda a população de Itaguaí (...)”. 

(Camila) 
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compreensão da leitura. Desse modo, todos os resumos críticos produzidos, sem exceção, 

obedeceram à organização composicional típica de tal gênero. 

As alunas, para manutenção da continuidade temática, o uso de orações e períodos 

encadeados por recursos coesivos. Segundo Vilela e Koch (2001), articuladores de ideias 

coesas e coerentes, por meio de operadores textuais do tipo lógico-/semântico-discursivos, 

exprimiram relação de tempo, espaço, contraste, restrição explicação, modo, adição:  

                 Fragmento 10 - Tempo posterior e lugar: 

 

 

 

     Fragmento 11 - Contrajunção, conjunção e restrição: 

 

 

 

 

     Fragmento 12 - Modo e causa: 

  

 

 

     Fragmento 13- Tempo e adição: 

 

 

 

 

   Fragmento 14 - Lugar: 

 

 

 

 

Os conectores utilizados e responsáveis pela coesão nos parágrafos sinalizaram que as 

alunas mantiveram a coerência favorável à compreensão do texto, ajustando-o às 

regularidades linguísticas e discursivas próprias do gênero que estavam produzindo. 

Em se tratando do registro da escrita, as alunas demonstraram conhecimentos 

linguísticos em construção. Na busca de adequarem-se ao padrão da língua, elas procuraram 

seguir tais normas, embora tenham cometido algumas infrações às convenções linguísticas. 

Depois de dezessete meses, o alienista morreu. (Marina) 

No início todos gostaram da idéia, mas com o passar do tempo, a máscara de Simão 
Bacamarte caiu, e todos ficaram revoltados com sua atitude de prender pessoas que não 
eram loucas na casa verde (...) (Catarine) 

(...) ocorrendo assim a rebelião dos canjicas (...) 
 (Catarine) 

Quando sua mulher volta à cidade, volta muito vaidosa, à noite quando não conseguia 
dormir ficava relembrando a sua viagem, olhava seus vestidos e jóias. 

 (Letícia) 

A história é passado no século XIX, em Itaguaí onde mora Simão Bacamarte (...) 

 (Camila) 
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Todavia, são inadequações que demonstram a busca pela formalidade, visando atender ao 

contexto de produção do gênero resumo crítico, em razão de que, para a sua elaboração, é 

requerida a variedade culta. Nessa expectativa, procuraram buscar a adequação da colocação 

pronominal, pontuação, concordância, regência, vocábulos mais típicos da escrita em situação 

formal. Em algumas construções, expuseram ajuste às convenções gramaticais: 

     Fragmento 15 

 

 

 

 

 

Percebemos também a preocupação das alunas com a seleção lexical requerida pelo 

gênero e encontramos poucas palavras ou expressões de caráter mais coloquial. Não obstante 

haver uma busca pelo atendimento às convenções da gramática normativa, observamos 

algumas inadequações, como exemplificam os fragmentos dos resumos abaixo: 

     Fragmento 16 - Concordância e emprego do pronome oblíquo: 
 
 
 
 

                 Fragmento 17 – Crase (respectivamente: ausência, uso indevido, tentativa de uso): 

 

 
 
 

 

 

     Fragmento 18 - Pontuação (vírgula antes do advérbio “lá”): 

 

  

 

  

 No fragmento 17, ocorrem duas inadequações no uso do acento gráfico indicador de 

crase com os verbos ‘relatar’ e compreender’, ambos transitivos diretos. Assim, percebemos a 

utilização de forma inadequada na tentativa de acertar. Apesar disso, houve considerável 

preocupação das alunas em ajustar os resumos às convenções da gramática e da ortografia 

vigente, como vimos a cada refacção feita pela maioria dos sujeitos-participantes da pesquisa. 

“Após meses ele a soltou, ela o perdoou por ela amá-lo. Após soltar todos os loucos 
ele notou que ele era o único que não era louco na casa verde (...)” (Camila) 
 
“(...) avistou uma jovem muito linda, seguiu-a descobrindo o endereço.” (Marina) 

(..) o alienista recolheram-as (...) (Catarine) 

“devido a cor (...)”  (Catarine) 
 
“relatou à história” (Bianca) 
 
“compreender á loucura.” (Marina) 
 

(...) resolveu inaugurar uma casa de loucos (casa de orates) lá se dedicou por 
inteiro ao estudo (...)  

(Catarine) 
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3.2.1.2 Resumos de “O Mistério da Casa Verde” 

 

Em relação à organização composicional, podemos observar no resumo de “O mistério 

da Casa Verde”, assim como ocorreu no de “O Alienista”, fidelidade às ideias principais 

exploradas por todas as alunas, a saber: 

      Fragmento 19 - Início do enredo com entrada de meninos em casa abandonada: 

 

 

 

 

 

 

 

      Fragmento 20 - Arquitetura e execução de um plano: 

 

 

 

 

 

 

       Fragmento 21- Encontro na casa com o estranho: 

 

 

 

 

 

 

       Fragmento 22 - Desvendamento do mistério: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Um grupo de meninos resolveram entrar na casa verde (...)” (Catarine)  
 
“Arthuzinho e seus colegas... arquitetaram um plano mirabolante de invadir a Casa 
Verde” (Marina) 
 
“Em Itaguaí no século XXI, jovens do grupo de Arthuzinho  resolvem usar a casa verde 
como seu clube, que aventura não?!” (Camila) 

“eles resolveram entrar na casa verde sem que ninguém percebesse, então pensaram em 
entrar por trás da casa, como lá havia muito mato ninguém poderia vê-los, e lá foram 
eles, à noite, com marretas e outras ferramentas, e fizeram uma abertura na casa verde, 
por onde entraram (...)” (Catarine) 
 
“(...) arquitetaram um plano mirabolante de invadir a Casa Verde (...)” (Marina) 

“Artuzinho descobriu que morava um homem lá dentro da casa (...)” (Bianca) 
 
 “(...) quando entraram na Casa Verde, encontraram um homem estranho (...)” (Marina) 
 
 “(...) quando se aventuram na casa descobrem que lá havia um fantasma, mas 
fantasmas não comem banana!” (Camila) 

“(...) houve uma descoberta extraordinária. Artuzinho ajudou aquele homem, não 
diretamente com ele, mas sim com a sua filha e a mãe dessa garota.” (Bianca)   
 
“(...) só que o que eles não sabiam era que lá vivia um homem, no entanto Artuzinho 
ficou apaixonado pela filha deste homem, já que ela sempre levava comida entre outras 
coisas, o nome dela era Lúcia e contou toda a história aos meninos.” (Letícia) 
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      Fragmento 23 - Fundação do clube: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A organização sequencial ocorre de modo descritivo e detalhado nos resumos críticos. 

As alunas releram e revisaram de forma coletiva e refizeram os textos individualmente, com 

exceção de Nara, que optou por não refazê-lo. Produzido em apenas uma versão, o resumo 

dela deixou de contemplar ideias fundamentais para uma melhor compreensão. Isto nos levou 

a perceber que a revisão e a refacção contribuíram para uma produção mais elaborada. Ainda 

assim, Nara demonstrou que organizou seu texto voltado para o que fora lido e visto em sala 

de aula nas sequências de atividades. 

Nas seis produções, constatamos um avanço no que diz respeito à apreciação das 

alunas sobre a obra. Elas produziram argumentos um pouco mais elaborados que os 

encontrados nos resumos de “O Alienista”. Podemos perceber isso nos trechos a seguir:  

 

1. Bianca fez comentários que denotaram entusiasmo positivo em relação à leitura. 

Tal entusiasmo foi expresso pelo uso de adjetivos, como nas expressões: 

“descoberta extraordinária...”, “ lindo romance...”; “coisa tão linda...”. Também 

buscou aplicar as características estruturais do gênero, explorando elementos 

fundamentais para a continuidade textual como a tessitura coerente e fiel ao enredo 

do conto. A aluna, apesar de não citar o nome do autor, fez referência à obra, 

comentando-a: “O livro é completamente diferente...”/ “No livro teve uma 

comparação...”. Ainda desenvolveu um discurso em primeira pessoa, ratificando 

especificidades típicas de um texto da ordem do argumentar. 

     Fragmento 24 

 

 

 

“(...) casa verde virou um museo que chamava a atenção dos turistas. E uma outra 
metade virou o clube, o tão desejado.” (Camila) 
 
“(...) depois de muito esforço, o clube se concentrou na casa verde.” (Nara) 
 
 “Enfim, Artuzinho e seu colegas conseguiram transformar uma parte da casa em um 
clube (...)” (Marina) 
 
 “A casa verde se transformou em uma casa cultural, onde Jorge encenava uma peça 
teatral sobre o Alienista, e os meninos conseguiram um espaço na casa verde para 
transformar em clube (...)” (Catarine) 

Eu jurava que o homem que estava dentro da casa era o Dr. Simão Bacamarte. 
 
Foi uma aventura até para mim que estava lendo. Aquela turma realmente eram 
loucos por aventuras. Assim, houve uma descoberta extraordinária.  
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2. Catarine escreveu o primeiro parágrafo comentando positivamente a obra de 

Moacyr Scliar como suporte favorável a uma melhor compreensão do conto 

machadiano, “O Alienista”. Ao se posicionar, a aluna demonstrou um progresso em 

relação este, pois se limitou a sumarização com avaliação crítica de modo 

embrionário. Quanto à citação de autor e obra, a participante da pesquisa, 

diferentemente do primeiro, inicia o resumo escrevendo tais referências 

acompanhadas do título. 

     Fragmento 25 

 

 

 

 

 

 

 

3. Camila escreveu no término do resumo de “O Mistério da Casa Verde” sua 

apreciação positiva. O fragmento mostra também que ela seguiu o mesmo 

procedimento do resumo de “O Alienista”, ou seja, após descrever o enredo, ela 

opinou, citou os nomes da obra e do autor e teceu seus comentários em forma de 

interpelações. Tais aspectos, respectivamente, visualizamos abaixo: 

     Fragmento 26 

 

 

 

 

 

 

 

4. Letícia, ainda sem citar o autor, trouxe em seu texto não só apresentação das ideias 

principais como também demonstrou indícios de apreensão da característica de que 

no resumo crítico é necessário posicionar-se sobre a obra. Dessa forma, demonstrou 

progresso em relação ao resumo tanto de “O Alienista”, quando de “O Mistério da 

Casa Verde”. A referida aluna expôs opiniões no parágrafo introdutório em relação 

“No livro teve uma comparação (...)” 
 
“(...) Ele (Ele, o livro – grifo nosso) nos faz compreender o tratamento utilizado pelos 
alienistas, em épocas remotas, e pelos psiquiatras, em dias atuais, na qual se baseiam 
em modos muitos diferentes, o louco (hoje) é tratado e não estudado”. 
 
“(...) o autor além de nos possibilitar uma releitura do Conto de Machado de Assis, 
defende que ninguém vive sozinho (...)”  

“(...) nada como um final romântico entre adolescentes nessa obra de Moacyr Scliar 
para despertar o interesse dos jovens para leitura desse livro que nos deixa mais 
antenados para compreender O Alienista de Machado de Assis.” 
 
“nessa obra de Moacyr Scliar...” e “a leitura desse livro que nos deixa mais antenados 
para compreender O Alienista de Machado de Assis.”   
 
“que aventura não?!”, “aventura louca”, “(...) todos se assustaram (inclusive “eu”)...”. 
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ao enredo e, no parágrafo conclusivo, sugeriu a obra como leitura para o público 

jovem. 

     Fragmento 27 

 

 

 

 

 

5. Marina, como no resumo de “O Alienista”, iniciou seu texto fornecendo dados 

sobre o autor, o título da obra e a temática tratada. Descreveu integramente as ideias 

principais e, ao contrário do resumo da obra machadiana, posicionou-se no decorrer 

do texto, no último parágrafo com mais ênfase. 

 Fragmento 28 

 

 

 
 

 
 

6. Nara citou em seu texto o nome da obra, iniciou-o já relatando o enredo e, em todo 

o texto, posicionou-se positivamente sobre a leitura, com verbos empregados na 

primeira pessoa.  

      Fragmento 29 

 

 

 

Em suma, nos textos, a maioria das alunas buscou atender ao exigido para a produção 

do resumo crítico no que se refere à apresentação das ideias centrais. Fizeram referência ao 

título e ao autor, assim como expuseram seus pontos de vista em relação à obra. 

Tais habilidades evidenciam que, na adequação ao gênero, houve progresso do resumo 

de “O Mistério da Casa Verde” em relação ao de “O Alienista”. Neste, em meio a outros 

aspectos importantes para a composição do gênero que não se presentificaram nos textos de 

algumas alunas, percebemos emissão de juízo de valor bastante incipiente. Enquanto nos 

resumos de “O mistério da Casa Verde”, além de melhor elaboração de avaliações críticas 

sobre o enredo, observamos melhor apropriação desse gênero quanto a outros aspectos da 

O livro é uma releitura do clássico “O Alienista”. (início do parágrafo introdutório) 
 
O livro “O Mistério da Casa Verde” usa palavras bem explícitas e até ajuda a entender 
melhor o livro “O Alienista”. Indicaria este livro às pessoas que gostam de aventuras e 
romances (...)  (início do parágrafo conclusivo) 
 

O Romance escrito por Moacyr Scliar conta a história... (início do resumo) 
 
E como era de se esperar, um final lindo e romântico para Arturzinho e Lúcia (...) 
(final do resumo) 
 

Em questão do livro, eu particularmente amei “o mistério da casa verde”, pois é uma 
história fantástica, é super interessante. 
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organização composicional. Notamos ainda maior preocupação das alunas com a apresentação 

do título do livro; do nome do autor e da obra, assim como percebemos também uma breve 

comparação com outra obra literária que trata do mesmo tema. 

Com relação ao emprego de operadores textuais para coesão sequencial nos textos das 

alunas, observamos a presença de alguns do tipo lógico e outros semântico-discursivos, todos 

articuladores textuais da coesão sequencial para a progressão temática. Estes exprimem 

relações de tempo, espaço, contraste, explicação, modo, restrição, em:  

     Fragmento 30 

 

 

     

 

    

     Fragmento 31 

 

 

 

 

 

     Fragmento 32 

 

 

 

 

     Fragmento 33 

 

 

 

 

Nos fragmentos, observamos que o uso de tais operadores demonstra apropriação das 

alunas dessas habilidades para a progressão textual. Isso porque, por meio destas elas 

garantem a manutenção temática de seus textos. 

 Em relação ao ajuste das regularidades linguísticas e discursivas próprias para cada 

tipo de texto, nos resumos esteve presente a sequência narrativa, por tratar de uma obra de 

caráter narrativo, e a argumentativa por se tratar de um texto que requer apreciação de seu 

...houve um lindo romance, e por esse romance a garota desabafou com o Artuzinho 
e falou que o homem que morava lá era o seu pai, e que o seu pai, era bisneto do 
Alienista (S. Bacamarte).. “(...) Mas o homem que estava lá dentro, o “Jorge (...) 

 
(Bianca) 

 

(...) assim que o locutor de rádio descobriu convocou uma reunião em frente à casa 
verde com o prefeito da cidade para abrir as portas da casa e desvendar o mistério, mas 
não precisou disso, pois Jorge saiu espontaneamente (...)  

(Catarine) 
 

Após meses ele a soltou, ela o perdoou por ela amá-lo. Após soltar todos os loucos ele 
notou que ele era o único que não era louco na casa verde (...) 

(Camila) 

(...) criou-se a revolta dos canjicas liderada pelo barbeiro Porfírio, para por abaixo a 
Casa Verde. Porfírio acaba vitorioso, mas não cumpriu o prometido destruir a casa 
Verde. (...) 

 (Marina) 
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produtor. A sequência descritiva também foi evidenciada em algumas produções, porque, tal 

tipologia articulou-se com a narrativa e a argumentativa. Em alguns resumos, houve descrição 

de espaços, características físico-psicológicas de personagens; assim a justificativa de 

posicionamentos das autoras dos resumos, conforme observamos nos fragmentos expostos. 

     Fragmento 34 

 

 

 

 

 

     Fragmento 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fragmento 36 

 

 

 

 

 

     Fragmento 37 

 

 

 

 

 

(...) A casa foi dividida e em uma das partes foi feita para o clube dos meninos. Lúcia 
ficou agradecida pelo que Artuzinho e seus amigos fizeram por ela e seu pai. Então eles 
começaram a namorar.  

(Letícia) 

(...) Artuzinho descobriu que morava um homem lá dentro da casa. Artuzinho descobriu 
isso porque, junto com os meninos, ele queria construir um clube para ele e os seus 
amigos se divertirem, e por essa idéia ele desvendou o tal mistério.  

(Bianca) 
 

Um grupo de meninos resolveram entrar na casa verde, com o objetivo de fazerem um 
clube lá dentro, pois lá ninguém podia atrapalhá-los, com a casa verde era muito temida, 
as pessoas diziam que a casa era mal-assombrada e ninguém entrava, pois suas portas e 
janelas estavam totalmente muradas. Como os meninos eram muito curiosos, 
principalmente artuzinho, e não temiam nada, eles resolveram entrar na casa verde sem 
que ninguém percebesse, então pensaram em entrar por trás da casa, como lá havia 
muito mato ninguém poderia vê-los, e lá foram eles, à noite, com marretas e outras 
ferramentas, e fizeram uma abertura na casa verde, por onde entraram, e lá se 
surpreenderam com a limpeza do local, pelo fato da casa está fechada há muito tempo e 
não ter acumulado poeira. Mesmo com essa dúvida seguirem diante entre os corredores, 
até que de repente encontraram um homem, vestido com roupas de épocas passadas, e 
se assustaram muito, saíram correndo até o local por onde eles entraram, e descansaram 
um pouco.  

(Catarine) 
 

Em Itaguaí no século XXI, jovens do grupo de Arthuzinho resolvem usar a casa verde 
como seu clube, que aventura não?! Eles querem um lugar para fazer reuniões, escutar 
músicas e etc. mas quando se aventuram na casa descobrem que lá havia um fantasma, 
mas fantasmas não comem banana! Então resolvem descobrir o tal mistério. 

 (Camila) 
 



67 
 

     Fragmento 38 

 

 

 

 

 

Quanto aos aspectos gramaticais, ortográficos e a escolha vocabular, percebemos a 

preocupação das alunas em atender a esses elementos, considerando o grau de formalidade 

exigido para a elaboração do gênero resumo crítico. Dessa forma, ao construírem seus textos 

as alunas procuraram atender à variedade culta da língua, elas não perderam de vista que, 

afinal, os possíveis interlocutores dos resumos críticos produzidos seriam professores e 

estudantes das séries finais do EM e a esfera de circulação o ambiente escolar. Como lembra 

Marcuschi (2009), “os gêneros limitam nossa ação na escrita”. Logo, as participantes da 

pesquisa tinham em mente que precisavam fazer algumas restrições quanto às suas escolhas 

no modo de registrar a escrita.  

Assim, além da seleção vocabular concernente ao resumo crítico, o desconsiderável 

número de palavras incorretamente grafadas no que diz respeito às convenções da ortografia 

oficial e/ou de inadequação de conjugação verbal, nos indica o compromisso das autoras dos 

resumos em procurarem ajustar o texto ao contexto de circulação. Estavam conscientes de que 

tais habilidades da escrita eram pertinentes à elaboração do gênero de veiculação escolar que 

estavam produzindo. Assim sendo, lançaram mão dessas habilidades para ajustar seus textos 

às condições do contexto social de produção. Nesse sentido, observamos a busca por parte das 

alunas pelo emprego de um vocabulário voltado a um dado gênero formal para atender a uma 

determinada situação comunicativa, por exemplo, conforme fragmentos abaixo: 

     Fragmento 39 

 

 

 

 

     Fragmento 40 

 

 

 

(...) Um repórter da cidade escutou Arturzinho e André mencionando que havia um 
morador na Casa Verde e queria pegar a notícia de primeira mão, mas antes que as 
portas da Casa Verde fossem abertas Arturzinho e seus colegas interviram. Jorge, o 
morador da casa, saiu parecia em total domínio de sua lucidez.  

(Marina) 
 

como lá havia muito mato ninguém poderia vê-los... 
  
Ele nos faz compreender” 

 (Catarine) 

Arthuzinho resolve ajudá-la, mas o locutor (...)  
(Camila) 
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No entanto, como no resumo de “O Alienista”, encontramos algumas infrações 

gramaticais e ortográficas nos resumos de “O Mistério da Casa Verde”, como em:  

     Fragmento 41 

 

 

 

 

Há ainda nele inadequação no emprego da inicial maiúscula em nomes de pessoas, 

pois Catarine, em todo texto, escreve o nome da personagem central “Arthuzinho” da forma 

“arthuzinho”. Isto não significa que ela não tenha conhecimento sobre a regra, porque outros 

nomes próprios aparecem “Simão Bacamarte”, “Jorge”, ”Lúcia”, todos estão grafados com a 

inicial maiúscula conforme a regra. Porém, podemos afirmar que foram as únicas ocorrências 

de toda produção. Assim como no texto dessa aluna, observamos um número desconsiderável 

de inadequações das demais e nenhuma em todo o texto da aluna Letícia: 

     Fragmento 42 

 

 

 

 

 

     Fragmento 43 

 

 

 

     Fragmento 44 

 

 

 

     Fragmento 45 

 

 

 

Em relação à recorrência de diferentes sinais de apoio visual com a finalidade de 

indicar intenções comunicativas, ao contrário de o resumo de “O Alienista”, no qual não 

(...) entre pisiquiatra e Alienista… 
 
(...) sua cura foi inesplicavel ele se curou inesplicavelmente e ápos todo esse avoroso 
ele saiu da casa (...)  

(Bianca) 

(...) casa verde virou um museo  
(Camila) 

 

Arturzinho e seus colegas interviram (...)  
(Marina) 

 

Concerteza se fosse eu, não iria. 
 (Nara) 

 

“Um grupo de meninos resolveram entrar na casa verde, com o objetivo de fazerem 
um clube lá dentro...” 

 (Catarine) 
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ocorreu tal processo, percebemos que, no de “O Mistério da Casa Verde”, o realce de algumas 

palavras e/ou expressões ocorreu através da utilização dos sinais aspas e parênteses, conforme 

observamos nos itens que seguem:  

 

1. Bianca fez uso das aspas para destacar o título de uma obra, referir-se ao mistério 

desvendado na Casa Verde e citar o nome de um personagem, destacando-o dos 

demais. Ainda encontramos o emprego dos parênteses para a explicação de um 

termo anterior. 

     Fragmento 46 

 

 

 

 
 

 

 
2. Letícia usou aspas também para fazer referência ao nome da obra. 

     Fragmento 47 

 

 

 
3. Catarine, segundo a própria aluna, usou aspas com duas intenções distintas: em um 

trecho, o sinal de pontuação serviu para indicar a apreciação que faz da obra no 

primeiro parágrafo e em outro trecho – todo penúltimo parágrafo – ele serviu para 

destacar uma admiração no desfecho dado a antiga Casa de Orates. 

     Fragmento 48 

 

 

 

 

 

     Fragmento 49 

 

 

 

“ O Alienista” ... 
 
inclusive do “ mistério da casa verde”  
 
Mas o homem que estava lá dentro, o “ Jorge” ... 
 
era bisneto do Alienista (S. Bacamarte) 
 

“ O livro é muito bom e esclarecedor, é como se fosse uma continuação da obra de 
Machado de Assis (O alienista). Ele nos faz compreender o tratamento utilizado pelos 
alienistas, em épocas remotas, e pelos psiquiatras, em dias atuais, na qual se baseiam 
em modos muitos diferentes, o louco (hoje) é tratado e não estudado.”  (primeiro 
parágrafo) 

O livro “ O Mistério da Casa Verde” ... 

“ A casa verde se transformou em uma casa cultural, onde Jorge encenava uma peça 
teatral sobre o Alienista, e os meninos conseguiram um espaço na casa verde para 
transformar em clube.”  (penúltimo parágrafo) 
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4. Camila usa os parênteses e as aspas para indicar interação com o interlocutor. 

     Fragmento 50 

 

  

 Verificamos que a maioria das alunas buscou recursos gráficos disponibilizados pela 

norma culta da língua para indicar suas intenções comunicativas. As aspas e os parênteses 

foram os sinais de pontuação mais utilizados, cujas finalidades ultrapassaram as funções 

convencionais destes. 

 

 

3.2.1.3 Resumos de “Auto da Compadecida” 

 

As ideias principais selecionadas pelas alunas foram pertinentes ao caráter de denúncia 

que do livro. Todas as alunas demonstraram apreensão do gênero quanto à emissão de 

opinião.  Elas prenderam-se em detalhes da obra com mais ênfase do que nos resumos de “O 

Alienista” e “O Mistério da Casa Verde”. Nos resumos críticos do livro “Auto da 

Compadecida”, as alunas contemplaram as características do gênero no que se refere à 

organização composicional. Os textos explicitaram que se trata de uma obra cujos 

personagens centrais são tipos marginalizados pela sociedade. No enredo, destaca-se a 

denúncia de mazelas sociais sem tristeza nem rebeldia das personagens na ação da trama. Isto 

foi considerado nas produções delas. Conforme podemos observar: 

     Fragmento 51 

 

 

 

 

 

Quanto à apresentação da obra e do autor, as alunas atentaram à orientação de 

iniciarem os resumos apresentando o título e a autoria. Só depois desenvolveram a temática 

acompanhada por apreciação delas. Como nos outros, nos resumos de “Auto da 

Compadecida”, abordaram as ideias principais com fidelidade ao enredo. No entanto, ao 

contrário dos resumos anteriores, elas vieram acompanhadas de citação do autor do texto-

fonte no corpo do resumo. Podemos destacar em trechos, além de elementos como a 

Mas ele saiu da casa, todos se assustaram (inclusive “ eu”) ...  

A história é muito divertida, se passa numa cidade do sertão nordestino, Taperoá, e 
descreve as condições de vida precária da maioria do povo que lá vive. Como também a 
história mostra a luta constante pelo poder por parte da igreja católica que sempre visa 
o dinheiro, usando como pretexto a cura espiritual.  

(Camila) 
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apreciação, a aplicação dos verbos indicadores de ação do autor e/ou da obra, evidenciando a 

apreensão desse traço característico do gênero.  

Desse modo, no decorrer dos resumos de “Auto da compadecida”, surgiram verbos 

indicadores de ação atribuídos à obra ou ao autor. Repetidos por meio de referenciação ou 

não, demonstraram maior preocupação por parte das alunas com tal aspecto ao compararmos 

com os anteriores. Podemos constatar a utilização desses recursos nos fragmentos que 

seguem: 

      Fragmento 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fragmento 53 

 

 

 

 

 

     Fragmento 54 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

O livro  “Auto da Compadecida”, do escritor Ariano Suassuna evidencia a típica cultura 
nordestina: cangaceiros, coronéis fazendeiros, ditos populares, anedotas, causos 
nordestinos etc. 
 
Ariano expõe a brilhante idéia... 
 
Ariano Suassuna, ao estilo de Gil Vicente, nos dá a honra dessa obra de arte cheia de 
caráter moralizante, (...) 

(Bianca) 

Auto da Compadecida é uma comédia bastante divertida, mas também moralizante (...) 
O autor narra  dinamicamente a saga de João Grilo e Chicó (...) 
 
(...) o autor relembra a formação social do mercantilismo 
 
O autor da obra, nessa parte, faz uma crítica ao racismo... 
 
Apesar de ter traços evidentemente de uma única religião, a católica, devido a palavras 
como “promessa”, “Nossa senhora”, “purgatório”; o autor dessa obra relata vários 
elementos contraditórios entre si. 

(Letícia) 
 

A história descreve as aventuras de Chicó e de seu amigo João Grilo. 
 
Esse livro de Ariano Suassuna é muito interessante e muito crítico, porque retrata  a 
realidade do poder da igreja cuja intenção é... 

(Marina) 
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     Fragmento 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, os aspectos por nós apontados, foram contemplados de forma condizentes 

com o gênero resumo crítico. Em outras palavras, o objetivo específico de atender à situação 

comunicativa do gênero em questão foi atingido pelas alunas.  

Assim como nos resumos de “O Alienista” e de “O Mistério da Casa Verde”, as alunas 

desenvolveram seus textos por meio de ideias centrais articuladas por dêiticos e operadores 

textuais para a manutenção temática, conforme destacados abaixo: 

     Fragmento 56 - Referência pronominal definida (anafórica):  

 

 

 

 

 

     Fragmento 57 - Operadores de modo, explicação e contrajunção: 

 

 

 

 
 
 

     Fragmento 58 - Operadores de adição: 

 
 
 

 

 

O livro de Ariano Suassuna, escritor paraibano residente em Pernambuco desde a 
década de 1960, é muito rico na cultura nordestina. Nele, como todo nordestino que 
ama sua terra, o autor defende essa cultura... 
 
Ariano Suassuna, apesar de católico, deixa-nos percebermos que... 
 
O autor coloca o cangaceiro Severino de duas formas: como mal e como inocente. 
 
Ariano Suassuna, expõe que... 
 
O livro é muito divertido e estabelece uma ponte entre a comédia e a tragédia com um 
tom de denuncia do que acontece na atualidade numa autêntica descrição de “causos” 
nordestinos. 

(Nara) 

(...) representam a pobreza de um lugar onde há vários pecados. Entre estes a avareza 
do padeiro ao pagar para João Grilo e Chicó (que trabalhavam em sua padaria) muito 
pouco, mas eles não se incomodavam (...).  

(Bianca) 

É assim que começa essa história (..) 
  
(...) O autor da obra, nessa parte, faz uma crítica ao racismo, pois todos que seriam 
julgados ficaram espantados com a cor de Jesus, mas disfarçaram (...) 

 (Letícia) 

João Grilo percebendo que todos eles serão julgados e fatalmente condenados apela 
para a misericórdia. 

 (Marina) 
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     Fragmento 59 - Operadores de tempo, conclusão e explicação: 

 

 

 

 
     Fragmento 60 - Operador de conclusão: 

 
 
 
 

  

Um pouco diferente dos resumos de “O Alienista” e de “O Mistério da Casa Verde”, 

em que as sequências narrativas e argumentativas foram expostas proporcionalmente, houve 

nos resumos de “Auto da Compadecida” mais ênfase no uso da sequência argumentativa. 

Interpretamos que as alunas agiram desse modo por manterem maior familiaridade com o 

gênero resumo crítico, conforme constatamos nos trechos abaixo: 

      Fragmento 61 

 

 

 

 

 

     Fragmento 62 

 

 

 

 

 

      Fragmento 63 

 

 

 

  

 

 

 

“O auto da compadecida comédia do início ao fim, “além da junção de outros 
conteúdos, por isso que é legal e não nos cansamos de ler. Pois é no julgamento que 
está o melhor do livro, porque tem muita crítica social como: (...) 

(Catarine)  
 

(...) o livro, a peça, é simplesmente fabulosa, fazendo-nos repensar bastante antes de 
cometer alguma injustiça com alguém, porque seremos julgados por Deus e pelo Diabo  
sobre nossas ações. 

(Bianca)  
 

A história é muito divertida, se passa numa cidade do sertão nordestino, Taperoá, e 
descreve as condições de vida precária da maioria do povo que lá vive. Como também 
a história mostra a luta constante pelo poder por parte da igreja católica que sempre 
visa o dinheiro, usando como pretexto a cura espiritual. Nessa obra, Ariano Suassuna 
faz da tragédia da morte uma engraçada lição de moral para os poderosos que acham 
que são melhores que os outros. 

(Camila) 

(...) além da junção de outros conteúdos, por isso que é legal e não nos cansamos de 
ler. Pois é no julgamento que está o melhor do livro, porque tem (...)  

(Catarine) 

Por fim  João Grilo se apega com nossa senhora, a compadecida, que perguntou a João 
se ele ficava satisfeito em voltar para a terra.  

(Nara) 
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      Fragmento 64 

 

 

 

 

     Fragmento 65 

 

 

 

 

     Fragmento 66 

 

 

 

 

Em relação ao registro da língua escrita, como nos resumos I e II, as alunas atenderam  

às convenções da língua culta pertinentes à gramática, à ortografia, à pontuação à seleção 

lexical. A preocupação não as excluiu de cometerem eventuais deslizes quanto à grafia oficial 

como em: 

     Fragmento 67 

 

 

 

 

 

     Fragmento 68 

 

 

 

Por não serem graves nem frequentes tais infrações, o processo nos sinaliza um ajuste 

na apropriação da escrita das convenções da grafia oficial, comum em estudantes da mesma 

faixa etária e série. Assim, as alunas se mostraram conscientes de que naquele espaço de 

produção – a sala de aula – e com determinado tipo de produção não caberia inadequações de 

grafia nem uso de gírias e/ou palavras/expressões coloquiais. 

(...) relata sobre a corrupção, a ambição na igreja de um lado; e de outro a fé, a crença, 
a devoção. Tudo isso mostra duas faces de uma mesma instituição. E isso é o que tem 
de mais interessante e curioso nessa dramaturgia. 

(Letícia)  

Assim percebemos que como sempre foi, desde a Idade Média, a igreja católica 
continua dominando em busca de mais poder.  

(Marina) 

Aqui percebemos a influência da religião católica na obra, pois o autor, Ariano 
Suassuna, expõe que há três lugares para serem ocupados depois da morte: céu, inferno 
e purgatório. E isso sabemos que essa divisão é dessa doutrina religiosa. 

(Nara)  

(...) enventou uma história(...) 
 
(...) então resolveram invadir e saquiando (...)  

(Camila)  

(...) preferia ficar com mesquinhes do que notar a traição. 
 (Nara)   
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 Quanto à recorrência de diferentes sinais de apoio visual com a finalidade de indicar 

intenções comunicativas12, podemos visualizar, em fragmentos do resumo de “Auto da 

Compadecida”, o efeito de sentido pretendido pelas alunas ao utilizar aspas e parênteses: 

 

1. No texto de Catarine, as primeiras aspas foram utilizadas como indicativas de 

interação da autora do resumo com seu interlocutor, e as segundas para explicitar 

uma citação fiel retirada do texto-fonte. Os parênteses foram utilizados 

primeiramente para explicar o outro nome de Jesus dado pelo autor Ariano 

Suassuna, e a seguir sua utilização deu-se novamente para a interação de Catarine 

com o leitor do resumo.  

     Fragmento 69 

 

 

 

 

 

 

2. No texto de Camila, as primeiras aspas indicam que a personagem João Grilo não 

tinha piedade em repetir suas proezas. Ela destaca a palavra “dó”, provavelmente, 

para que os leitores não se esquecessem do caráter ludibriador da personagem João 

Grilo. O outro emprego desse sinal gráfico serviu para destacar também aspectos 

característicos de João Grilo. Conforme palavras da própria aluna, “foi para 

incrementar com mais ênfase, já que eu não estava falando e sim escrevendo, que o 

personagem João Grilo é um ‘safado’, ‘amarelo’”: 

      Fragmento 70 

 

 

 

 

3. No texto de Letícia, o uso dos parênteses foi para provocar o efeito de sentido da 

ação da personagem em movimento, “do mesmo modo que Ariano Suassuna faz no 

                                                 
12 Segundo as alunas por meio de relato à professora-pesquisadora, os sinais de pontuação ‘aspas’ e ‘parênteses’ 
por elas utilizadas, como nos resumos anteriores, denotaram intenções além das interpretadas normalmente pelas 
suas funções de praxe. 

“ O auto da compadecida comédia do início ao fim”  
 
( ...) o inferno que Jesus (Emanuel) diz que parece uma repartição pública porque 
“ existe mais não funciona” . 
 
(...) dessa peça teatral (pois esse livro foi feito para ser encenado) (...) 
 

(...) Grilo repete sem “ dó” .  
 
Grilo que é muito “ amarelo” (...) 
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seu livro, quer dizer, quando ele quer dizer como o personagem deve agir no livro, 

ele abre parênteses e bota escrito dentro com detalhes” (transcrição das palavras da 

aluna). E as aspas foram utilizadas para destacar as palavras voltadas para a religião 

a qual o autor do texto-fonte faz referência. 

     Fragmento 71 

 

 

 

 

4.  No texto de Marina, “honorários”, para ela, era uma palavra que não estava 

habituada a ler, e após analisar seu significado, colocou-a no resumo destacada para 

deixá-lo, segundo essa aluna, com caráter mais formal. 

 Fragmento 72 

 

 

 

5. No texto de Nara, os parênteses foram utilizados para explicar ao leitor outro nome 

não comum dado por o autor do texto-fonte a entidades (“Virgem Maria”, “Jesus 

Cristo’ e o “Diabo”) bastante conhecidas por pessoas religiosas ou não.  

 Fragmento 73 

 

 

  

 Assim como nos outros resumos, a utilização das aspas e parênteses foi de forma 

intensa e adotada por todas as alunas para indicação de intenções comunicativas além do 

apontado pela norma culta. 

 

 

3.2.2 Uma visão geral do processo de construção da escrita e apreensão do gênero 

resumo crítico  

 

No que diz respeito à gramática e à ortografia, os três resumos atendem às convenções 

da língua padrão em uma mesma proporção. Isso porque, as alunas estavam cientes, desde a 

primeira produção, de que o resumo crítico trata-se de um gênero em cuja escrita é exigida a 

Logo que está voltando ele vê o palhaço (que se assusta e foge) e Chicó (que também se 
assusta, porém percebe que Grilo realmente estava vivo) / devido a palavras como 
“ promessa” , “ Nossa senhora” , “ purgatório” ... 
 

acaba resolvendo deixar de “ honorários” ... 
 

Maria (a mãe de cristo), Cristo (com o nome de Emanuel) e o diabo (com o nome de 
encorado) 
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variedade culta. Isto acarretou atenção no uso da escrita por se tratar de um texto que circula 

em ambientes formais como a escola.  

Em se tratando dos ajustes às regularidades linguísticas e discursivas, como todo 

gênero pode abarcar diferentes sequências tipológicas, não foi diferente com os resumos 

críticos produzidos pelas alunas. Nas primeiras produções, as alunas centraram-se em expor o 

conteúdo, pois emitiram juízo de valor de modo ainda incipiente. Ao comparar os resumos, 

observamos que, na terceira produção, elaboraram com mais propriedade os comentários 

críticos e mais atendimento à situação de uso. Demonstraram que a habilidade de argumentar, 

que estava em processo de apropriação nos primeiros resumos, consolidou-se, de fato, na 

produção referente à terceira obra.  

A sequência narrativa predominou nos resumos de “O Alienista”. Junto com a 

argumentativa apresentaram-se quase na mesma proporção em os resumos de “O Mistério da 

Casa Verde”. Tais sequências também prevaleceram nos resumos de “Auto da Compadecida”. 

Houve mais ênfase da argumentativa acompanhada de características que nas outras 

produções foram expostas timidamente, como menção ao autor do texto-fonte e à obra, por 

exemplo. Dos primeiros para os últimos resumos, houve um avanço de habilidades de escrita 

em termos de estruturação. Isto implicou a produção de um gênero com melhor apropriação e 

nos permitiu reconhecer seus textos como resumos críticos precisos no conteúdo, centrados na 

finalidade comunicativa.  

A apropriação adveio de reflexões e modificações que as alunas faziam em seus textos 

ao aprimorarem habilidades de escrita. À medida que construíam os resumos críticos, 

buscavam atender às exigências para a produção desse gênero. Enquanto elas planejavam a 

escrita de seus textos, realizavam escolha criteriosa, procurando a cada produção, 

modificarem os elementos linguístico-discursivos que necessitavam de mudanças. Visavam a 

dois aspectos fundamentais: a quem seu texto se destinaria e o modo como pretendia 

transmitir sua mensagem, já que o gênero foi-lhes determinado e consideravam que deveriam 

adequar a escrita ao propósito comunicativo.  

No processo para a apreensão de características fundamentais na construção do resumo 

crítico, as participantes da pesquisa, a professora e os colegas de turma alternaram-se 

enquanto mediadores de aprendizagem nas atividades propostas, Nelas se entrelaçavam o 

conhecimento prévio dessas alunas sobre o gênero resumo, em sentido amplo, com as 

especificidades da constituição do gênero resumo crítico. Para tal processo acontecer, o papel 

do mediador foi fundamental.  
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Na concepção interacional, sucedeu uma trajetória de cooperação que levou as 

estudantes à análise da leitura, socialização da interpretação, capacidade de sintetizar e de 

reelaborar; considerando a situação de interlocução e a esfera de circulação. Vieram várias 

elaborações até a versão final. Esses aspectos foram positivamente relevantes para essas 

alunas dominarem o gênero resumo crítico.  

Através do procedimento coletivo e sequencial de incentivo ao desenvolvimento de 

habilidades de escrita já adquiridas, e de novas habilidades atinentes a um gênero 

determinado, o avanço foi significativo ao compararmos as produções do primeiro resumo  

(resumo I), como as do segundo (resumo II) e as destes com as do terceiro (o resumo III). 

Segundo Koch (2009, p. 61), “dominar um gênero consistiria no próprio domínio da situação 

comunicativa, domínio esse que se pode dar por meio do ensino das aptidões exigidas para a 

produção de um gênero determinado.”  

Interpretamos que o avanço se deu devido ao processo de ensino e aprendizagem de 

um determinado gênero textual propiciado pela sequência de atividades na escola em 

trabalhos constantes de reflexão para a produção do gênero, reflexão na produção do gênero e 

reflexão sobre a produção do gênero. De certa forma, os alunos refletiram antes, durante e 

depois da elaboração do gênero solicitado. Nessa reflexão sobre a ação surgiram reescritas e 

novas reflexões até a versão final de cada resumo crítico. 

Para tanto, a escola favoreceu um processo de ensino e aprendizagem. Por meio de 

uma intervenção dinâmica e do desenvolvimento de uma didática voltada para a apropriação 

de gêneros textuais, proporcionou ao aluno o amadurecimento de habilidades já adquiridas e a 

inserção de mais habilidades necessárias para torná-lo sujeito letrado competente em 

determinadas práticas de linguagem. Agindo assim, o ambiente sistemático do ensino da 

língua norteia o educando para a diversidade de textos que permeia a sociedade moderna 

atual. Isso implica ampliação de práticas sociais relacionadas à escrita, ampliação de práticas 

de letramento. 

 

 

3.2.3 Interações entre professor e alunos no espaço virtual  

 

Há gêneros mais flexíveis, mais plásticos, mais fecundos (Bakhtin, 2000), e o chat se 

insere nessas características. Assim, comparado a outros, ele, em seu estilo “livre”, dá mais 

espaço ao produtor. Não obstante seja dotado de tais características, assim como outros 

gêneros textuais, também precisa de certa regularidade composicional a qual nos permite 
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identificá-lo. Nesse contexto, segundo assegura Araújo (2007), o chat tem como traços 

constitutivos cinco momentos que consistem respectivamente em: 

  

1. indicação automática de que o usuário entrou na sala;  

2. saudação inicial por parte do internauta que deseja iniciar a interação;  

3. conversa online;  

4. despedida13;  

5. indicação automática do provedor de que o usuário deixou a sala. 

 

 As informantes de nossa pesquisa seguiram os momentos correspondentes à estrutura 

do gênero chat.  

 

1. A conversa é iniciada com uma saudação entre os interlocutores – cada um do seu 

modo –, ou resposta a saudação de seu interlocutor, como nos segmentos abaixo:  

     Fragmento 74 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. A despedida não é obrigatória, visto que o próprio provedor através de uma marca 

automática se encarrega de tal função, indicando que o internauta deixou a sala, 

como assevera Araújo (op. cit. 2007, p.30), 

 
 “trata-se de uma marca automática registrada pelo próprio provedor, 
anunciando a saída do usuário. Esta marca, de forma semelhante ao primeiro 
momento interativo, projeta-se na tela do computador e precisa a informação 
de que determinado internauta saiu da sala de bate-papo virtual.”  

 

                                                 
13 A despedida não é necessária, esta dependerá do grau de relação entre os interlocutores, quando estes se 
conhecem (mesmo que virtualmente), costumam indicar que a conversa chegou ao fim, por meio de despedida. 
Independentemente de despedir-se ou não, o provedor indicará automaticamente quando um usuário sai da sala 
de bate-papo. 

preparadíssima p esse papo vemmmmmmmm!!!  (Bianca – chat I) 
 
Oi profe (Catarine – chat II)  

Enviou uma piscadela:  / e aweeee (Camila – chat II) 
 
oi (Letícia – chat III)  
 
ooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (Marina – chat III)  
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  No entanto, por se tratar de um chat reservado cujos interlocutores se conhecem 

pessoalmente, observamos que entre tais interlocutores a despedida está presente, 

conforme podemos notar nos fragmentos abaixo: 

      Fragmento 75 

 

 

 

 

 

      Fragmento 76 

 

 

 

 

 

      Fragmento 77 

 

 

 

 

 

Focalizaremos as conversas (as interações das alunas) na análise a seguir. 

 

 

3.2.4 Momentos interativos no chat: o domínio de um gênero 

 

  Nesta parte do trabalho, iniciaremos a análise sobre dos chats produzidos pelas alunas 

em interações no ambiente virtual com a professora-pesquisadora.  Antes, convém salientar 

que, por se tratar de uma “conversa” voluntária, a produção, cujo conteúdo estava voltado 

para a compreensão dos livros previamente lidos, serviu para a observação da escrita em 

ambiente online com propósito diferente que o objetivo do resumo crítico. Este, por ser um 

gênero de cunho escolar, nossa intenção era trabalhá-lo como objeto de ensino e 

aprendizagem a fim de que os estudantes se apropriassem dele no decorrer do processo 

interventivo.  

Xau ? 
 
não é assim ThaU! 

(Bianca – chat I) 

to na água 
 
então xau prof 

(Camila – chat III) 

foi bom conv...com vc 
 
xau 
 
bjuh 

(Letícia – chat III) 
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Nos chats, como os alunos já faziam uso do gênero, o nosso propósito era observamos 

a produção do “bate-papo” em termo de uso e não de aquisição, visto que tínhamos em mente 

que nossos sujeitos-informantes já possuíam conhecimento dos mecanismos linguístico-

discursivos desse gênero digital. Assim, analisamos de que forma – quanto ao registro da 

língua – eles fizeram uso do gênero em interações voltadas a assunto pedagógico, observando 

como fora esse registro de tais interações entre os participantes do “bate-papo” e se o modo 

como registravam nos dava indícios de como estes sujeitos faziam uso de diferentes práticas 

de letramento.  

Analisamos os resumos críticos em blocos separados de acordo com a obra lida por 

buscarmos como se dava a progressão em termos de aquisição do gênero. Enquanto nos chats, 

o que percebemos foi uma continuidade no registro da escrita e na temática, indicando-nos as 

práticas de linguagem peculiares a esse gênero pelas alunas. 

  Desse modo, diferentemente da análise dos resumos críticos, segue a análise dos três 

chats. Embora tenham sido denominados de Chat I “interação sobre o conto ‘O Alienista’”, 

Chat II “interação sobre o romance ‘Mistério da Casa Verde’”, Chat III “interação sobre 

‘Auto da Compadecida’”; fizemos a análise amalgamando-os, já que não intencionávamos 

dividi-los em blocos, mas apenas observar como eram utilizadas as práticas de linguagens. 

Para tanto, analisamos as capacidades de linguagem escrita de cada aluna. Focamos as 

mesmas competências básicas que foram observadas na produção dos resumos críticos. 

Assim, quanto à apresentação das ideias principais do texto de origem, mantendo 

fidelidade e emitindo avaliação crítica nos chats, a apresentação das ideias principais do texto 

de origem foi priorizada durante toda interação virtual. As alunas expuseram o que de 

interessante encontraram na leitura, mantendo fidelidade.  Elas seguiram a organização 

composicional típica do gênero como usuárias desse tipo de site de relacionamento, “o bate-

papo”. Produziram suas “falas”14 com brevidade de raciocínio em períodos curtos, conforme 

fragmentos do chat I. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Costuma-se fazer referência à escrita do chat como “falas” por se tratar de uma produção síncrona que busca 
aproximar-se de interação simultânea. 
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      Fragmento 78 

 

 

 

 

 

 

   

      Fragmento 79 

 

 

 

 

 

     Fragmento 80 

 

 

 

 

 

As alunas continuavam agindo linguisticamente de modo similar em todos os chats. 

Sentiam-se livres para continuar seu discurso referente ao tema abordado com ponderações a 

respeito da obra e articularam suposições em expressões coloquiais como observamos no chat 

III:  

    Fragmento 81 

 

 

 

 

 

    Fragmento 82 

 

 

 

bora  profe!, tô aqui o livro 
é mt interessante e complicado. 
eu axei 
pois a forma q ele narra  a historia 
a forma q ele fala 
é muito ... 
dificil de compreeder 
 

(Catarine) 

ele é um l,ivro bom de ler...começei em um dia e no mesmo termineii 
 
 é e de certa forma todos os envolvidos nessa obra estavam interligados a essa questao 
do dinheiro 

(Nara) 

+ é claro apesar da mentira sem "horrivel" é ela q em muitas vzs é + aceita do a 

verdade  

(Camila)  

amar e depois enternar 
isso é "loucura" 
sim pegar a sua e enterna pela sua "ciencia"  
ah iissoo é loucura 

(Camila) 

sim pois acima do poder de ''curar '' a loucura 
 
o alienista tinha q convence q ,o q ele estava fazendo era o certo 

(Marina) 
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    Fragmento 83 

 

 

 
 

O interesse pelo conteúdo abordado foi confirmado com participações intensas no 

ciberespaço. Essa disposição tendeu a ampliar e a desenvolver a avaliação crítica sobre a obra 

por meio de ponderações pertinentes à discussão com o predomínio da liberdade no uso da 

linguagem, através do qual as alunas lançaram comentários de modo informal. 

 Quanto ao ajuste às regularidades linguísticas e discursivas próprias para o gênero 

textual, apareceram nos chats I e II a presença de sequências narrativas, descritivas e 

argumentativas sem que houvesse predominância de alguma. Através delas, as alunas 

buscaram apresentar as ideias principais conforme texto original. Nas “falas” sobre a obra, 

descreveram personagens/espaços, teceram comentários e argumentaram sobre o que 

gostaram ou não em relação ao que foi lido, como podemos observar nos fragmentos 

seguintes:  

    Fragmento 84 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Fragmento 85 

 

 

 

 

  

 

vejo q o povo estava lutando pelo ato do alienista p s ele 
 
tomava atitudes erradas a respeito de sua loucura por medicina 
 
temos q ter controle dos nossos atos 
 
ou seja exagero d+ pode prejudicar as pessoa 
 
O ilustre médico com os olhos acesos da convicção cientifica trancou os ouvidos a 
saudade da mulher e brandamente a repelio fechada aporta da casa verde entregou-se 
ao estudo e a cura de se msmo. dizem os cronistas que ele morreu a 17 messes do 
msmo jeito em que entrou sem ter podido aucansar nada... FIM 
 cara louko msmo, sei n 

(Letícia – chat I) 

uma homem em uma das salas da ksa verde 
 
com imensa barba,espessas sombrancelhas,com olhos 

(Marina – chat II) 

concordo com esse Gil Vicente e c a igreja tbm 

caros, era a lesa ela  
(Bianca) 

.  
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    Fragmento 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No chat III , houve um pequeno diferencial. As alunas demonstraram grande 

predisposição e entusiasmo para a discussão, o debate e ampliação dos conceitos da temática 

abordada com um pouco mais de avaliação crítica, de modo que os comentários foram tecidos 

com a predominância da argumentação. Supomos que assim se procedeu devido ao caráter de 

denúncia social que há no enredo da dramaturgia de Ariano Suassuna. Vejamos:  

   Fragmento 87 

 

 

 

 
 

 

No chat III, notamos o interesse dessas alunas pelo conteúdo abordado, o que se 

confirmou com um número de interação um pouco maior que os chats I e II. O que ocorreu 

nas discussões, quanto à presença maior de argumentação e se repetiu nos resumos em sala de 

aula. Deduzimos que esse procedimento facilitou a emissão de juízo de valor com mais teor 

crítico nos resumos da terceira obra. 

No que se refere ao ajuste do registro do texto às diferentes condições do contexto 

social de sua produção e circulação, verificamos que o uso de sons, imagens, redução e 

abreviação de palavras ocorrem em todos os chats. Discutindo sobre a configuração deste 

gênero, Santos (2005b, p. 157) defende que nesse tipo de gênero textual digital, o sujeito “ao 

escrever o que pensa, lança mão de recursos paralinguísticos que fogem dos aspectos formais 

da escrita e busca ‘imitar’ a informalidade e espontaneidade do discurso oral cotidiano (...)”.  

ah o auto da compadecida é muito engraçado 
 
+ é claro apesar da mentira sem "horrivel" é ela q em muitas vzs é + aceita do a verdade 
 
é essa parte lembra muito a kara da igreja pq a protestante ñ usa 

(Camila) 
 

voltando-perguntou a todos se ele tinha algun defeito ou vicio e todos diceram q naum 
q ele era perfeito 
 
ele  propio se enternou e começou a estudar o propio caso 
 
e dizem q ele morreu 17 meses  depois e estava igual não havia mudado em nada e tbm 
não encontrara a cura p/ seu caso 
 
dizem tbm q o  padre lopes espalhou o boato q ele fora o unico louco da cidade 
 

(Nara – chat I) 
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Não foi diferente com a interação entre aluno/professora, cujas “conversas” online 

ocorreram de forma semelhante ao que seria uma interação face a face e/ou uma conversa por 

telefone com pessoas com as quais se tem amizade.  Para manter uma interação que simula a 

oralidade, as alunas buscaram apoio para as palavras que escreviam nos recursos 

paralinguísticos possibilitados pela ferramenta digital e permitidos para a elaboração do 

gênero chat. Assim, os gestos, a qualidade de voz (aguda, grave, sussurrada, rouca, 

infantilizada), pausas, elocução etc; foram substituídos por sons possibilitados pelo provedor 

do chat, emoticons, imagens, combinação e/ou repetição de grafema.  

  Tais recursos paralinguísticos contribuem para as saudações iniciais, a manutenção da 

temática da conversa e a despedida. Aspectos que incidem com frequência em conversas no 

ciberespaço entre interlocutores conhecidos que mantêm o costume de saudarem-se e 

despedirem-se quando chegam ao fim da interação.  

Para diversos autores (Marcuschi, 2005; Xavier & Santos, 2005; Araújo, 2007; 

Caiado, 2007), esses recursos são elementos característicos do tipo do gênero digital em foco, 

tanto que se tornaram padrão de uma determinada forma de linguagem utilizada na internet, 

denominada por pesquisadores de “escrita teclada”, “ciberescrita” ou “internetês”. Desse 

modo, passou a ser comum aos interlocutores nessa ferramenta de comunicação lançar mão de 

tais modos de registrarem a linguagem para interagirem nos chats.  

Nesse sentido, a produção das alunas esteve marcada pelo uso de onomatopeias, 

reduções, abreviações, uso de imagem etc.; elementos típicos desse tipo de gênero, o “bate-

papo” online, independente de quem fora seu interlocutor, ainda que o interlocutor fosse a 

professora. As abreviações utilizadas pelas alunas foram desde as convencionais “add” para 

adicionar, “vc” para você, “tb” para também; até as criadas por elas, como “verd” para verde, 

“conver” para “conversar” ou “conversa”. Podemos observar nos trechos que se seguem:  

   Fragmento 88 

 

 

 

   Fragmento 89 

 

 

 

 

+, Tb axo q os da ksa verd  
(Catarine – chat I) 

 

 pude notar q ele. 
  
queria mostrar ao povo q o ele tava fazendo  

(Camila – chat I) 
 



86 
 

As participantes da pesquisa demonstraram, na escrita teclada, que o importante é 

manter a interação e se fazer entender, por isso não houve preocupação em grafar as palavras 

nem em sua totalidade nem adequada às convenções da ortografia vigente. Assim, como na 

língua falada, no chat há o retorno, a repetição caso o locutor infira que não foi compreendido 

pelo interlocutor, como ocorreu, por exemplo, quando algumas alunas. Camila que, ao 

escrever a palavra “limie”, deve ter deduzido que não seria compreendida por sua 

interlocutora, assim inferindo, escreve a “limite”. Observemos: 

    Fragmento 90 

 

 

 

 

 

 

Outro exemplo é a palavra “maioria” que a aluna Nara escreve primeiramente 

“mioria” e julgando que seu interlocutor não a compreenderia, re-escreve “maioria”. 

Vejamos: 

    Fragmento 91 

 

 

 

 

 

Isso nos demonstra que as alunas, ao retomarem o vocábulo, valendo-se da reescrita, 

consideraram que palavras, mesmo abreviadas e/ou reduzidas, que não podem ser 

compreendidas com rapidez necessitam de ajustes na grafia para que a compreensão do 

interlocutor não fique comprometida. Tal fato nos torna a salientar que o chat, apesar de 

escrito, traz características da fala em situação comunicativa informal, ou seja, também 

ocorrem nesse tipo de gênero as possíveis retomadas que fazemos nos gêneros orais, assim 

como houve digressões. Característica também típica de gêneros orais. Entretanto, por se 

perpetrar a copidescagem quase não há tempo nem necessidade de serem feitas retomadas. 

Koch (2009) denomina de “copidescagem” quando o produtor de texto não tem o tempo 

suficiente de escrever – típico de gêneros escritos mais elaborados –, nem de planejar, nem de 

produzir mais cuidadosamente, revisar o texto. 

já tava pasando  
 
do limie 
 
limite 

(Camila – chat I) 

sim.afinal cada pessoa tem seu preço na amioria das vezes.. 
 
*maioria  

 
(Nara – chat I) 
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Portanto, tal procedimento de Camila e Nara, assim como das outras alunas que desse 

modo procederam, é um fato raro na interação síncrona online. A rapidez com que o usuário 

do gênero faz uso da escrita deixa-o mais livre sem estar preso às convenções da ortografia 

oficial. Por ser simultâneo, o escrito surge no momento da interação de modo que não há 

quase tempo suficiente para que os interlocutores façam retomadas e correções. Tal fator, às 

vezes, é irrelevante para a compreensão e a continuidade da interação. Assim, ocorre na 

produção dos chats “quebra” (transgressões) das regras ortográficas com relação à norma 

culta. No entanto, isto parece acontecer por razões de duas ordens:  

 

1. A utilização de vocábulos cujo registro segue “normas” do internetês como, por 

exemplo, os vocábulos “chata” e “acho” grafados no chat com “x”. É admissível e 

faz parte dessa variedade linguística, mesmo considerado inadequado às 

convenções da ortografia oficial. Esse procedimento é praticado por todas as 

alunas, como podemos visualizar nos trechos seguintes:  

      Fragmento 92 

 

 

 

      Fragmento 93 

 

 

 

 

2.  “Erros” ortográficos por desconhecimento das convenções da ortografia vigente do 

país, como, por exemplo, os vocábulos “inesplicável”, “esplicar”. Vejamos: 

      Fragmento 94 

 

 

 

     Fragmento 95 

 

 

 

 

é isso faz com q a leitura naum se torne 'XATA'   
(Nara – chat II) 

inesplicavel foi a sua cura..e ele se via mais no presente...  
(Bianca – chat II) 

isso tem e muuuito 
 
ate no proprio 
 
vou esplicar 

(Letícia – chat III)  

eu axo quando grilo fala q deus(...) 
(Letícia – chat III) 
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 As alunas Bianca e Letícia cometem esse tipo de inadequação também na produção 

dos resumos críticos no ambiente escolar, embora suas produções tenham sido reescritas. 

Deduzimos que não foi uma questão de transgressão à ortografia, mas a não-apropriação pelas 

alunas do modo correto de grafar tais vocábulos. O procedimento em relação ao registro 

ocorreu em todos os textos produzidos no ambiente virtual de todas as alunas. Ora os “erros” 

eram transgressões, ora eram dificuldades no uso das regras ortográficas. A interpretação das 

inadequações de grafia, como as de Bianca e Letícia, demonstra que é comum ainda nessa 

fase de escolarização “errar” em razão de dúvidas com relação à norma ortográfica.  

As transgressões foram desde as convenções ortográficas até as gramaticais – sejam de 

regência, concordância, acentuação, pontuação, etc. Em tal tipo de gênero textual, todas as 

alunas usaram mesmos recursos linguístico-discursivos. A atenção concentra-se no “se fazer 

compreender”, assim com poucos segundos para retornar por escrito os turnos de fala do 

interlocutor. Não há preocupação do produtor com convenções gramaticais nem ortográficas. 

Nesse sentido, as participantes da pesquisa mantiveram na composição de seus textos o 

mesmo estilo de grafia nos três chats. É evidente que, como usuárias desse gênero digital em 

tela, elas têm domínio dos traços linguísticos característicos, que são, segundo Xavier & 

Santos (2005, p. 37),  

(...) o emprego do léxico coloquial (expressões de gírias e/ou metáforas), os 
marcadores conversacionais: “equívocos” de linguagem (lexicais, sintáticos), 
e de raciocínio (lógico-argumentativo). Todavia, esse suposto “laisser-faire” 
linguístico e ideológico vem confirmar a tendência deste gênero digital à 
informalidade e ao pouco compromisso dos seus usuários principalmente 
com o como dizem o que dizem. 

 

  Assim, as alunas registraram a língua nesse espaço de escrita livre das convenções, 

demonstrando que têm consciência de que o chat é flexível e pode ser usado com toda a 

liberdade linguística. De forma que, nos processos interativos mediados por gêneros digitais 

como “bate-papos” online, o registro da escrita pode ser explorado com obediência mínima às 

restrições da norma culta e as regras de interpretabilidade, apenas as necessárias e suficientes 

para permitir a interação satisfatória com os demais participantes da discussão. 

Quanto à recorrência a diferentes sinais de apoio visual com a finalidade de indicar 

intenções comunicativas no gênero chat, os sinais de apoio visual indicadores de intenções 

comunicativas disponibilizados por sites de relacionamento, como os emoticons encontrados 

nos chats, por exemplo, têm diversos significados. Muitas vezes alguns desses sinais são 

utilizados repetidamente em uma mesma interação, porém os sentidos podem variar, 

dependendo do efeito pretendido pelos interlocutores.  
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Alguns são recursos visuais acompanhados de parte da palavra como se fossem 

complemento da emoção expressa (“a 1ª csa q...” – nessa expressão, a palavra “coisa” foi 

complementada) e outros trazem só a imagem, (  essa imagem significa a palavra “vou”), 

substituindo a palavra ou expressão, cabendo ao interlocutor fazer a interpretação de cada um 

deles no momento da interação.  

Como ocorreu no Chat I, esses desenhos, imagens e onomatopeias no II foram usados 

para substituírem palavras e/ou expressões, a fim de indicar intenções comunicativas. Ao 

analisamos a produção de Marina, vimos que utilizou recursos cuja intenção era de 

representar, respectivamente: silêncio e sinalizar que ainda faltava algo em sua “fala”; 

contentamento por determinada partes da obra; concordância; “gargalhadas”; insatisfação. 

                 Fragmento 96 

 

 

 

Para tanto, o ambiente virtual possibilita variados mecanismos linguístico-discursivos, 

e espaço para que seu usuário recorra a esses recursos visuais não-verbais como indicadores 

de intenções comunicativas. Observamos que a espontaneidade expressiva dos sujeitos-

informantes da pesquisa veio com a mesma intensidade no que concerne à utilização desses 

recursos em todos os chats produzidos. Recursos diversificados representados pelas 

“carinhas” (emoticons selecionados que trazem uma variada carga semântica: sorrisos, 

tristeza, aflição etc.), onomatopeias, imagens, sons, sinais pontuação exagerados. Fragmentos 

abaixo trazem recursos não-verbais retirados dos chats referentes às obras lidas produzidos 

pelas alunas: 

   Fragmento 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....               ....                                               kkkkkkkk                 

ele era o médico e o louco, mais louco do q medico  
 

(Bianca – chat I) 
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   Fragmento 98 

 

 

 

 

 

 

 

   Fragmento 99 

 

 

 

 

                Fragmento 100 

 

 

 

 

   Fragmento 101  

 

 

 

 

   Fragmento 102 

 

 

 

 

Com a alternância entre a língua formal, informal e utilização de recursos visuais e 

apoio à intenção comunicativa das alunas, houve o predomínio da liberdade de expressão no 

uso da linguagem nos chats, misturando oralidade informal com escrita formal e informal. 

Nesses gêneros digitais, segundo Pereira e Moura (2006, p. 70/71), “a oralidade e a escrita se 

fazem onipresentes. Não se confundem nem se excluem...”, assim, ainda para essas autoras, 

axo q eles tinham +  
 

isso msmo, ela ficou   
 

e se sentia  mesmo casada com ele 
 

(Catarine – chat I) 

sim 1 louco por ver s s fu ros filhos 
(Camila – chat I) 

pra vc tbm bjão            
(Letícia – chat II) 

 

voltar A VIVER NO MUNDO DOS VIVOS 

 sim   
(Marina – chat III) 

 

do jeito q sou molengaaa 
rsrsrsrs 

(Nara – chat III) 
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“as fronteiras entre a linguagem oral e a linguagem escrita se dissolvem”. A combinação entre 

traços de ambas as modalidades. 

 Todas as alunas agiram da mesma forma quanto a lançar mão de tais recursos. Junto 

com a grafia completa de algumas palavras, suas “falas” alternavam-se com emoticons de 

variadas formas, desenhos diversos, partes de palavras, mistura de desenhos, onomatopeias, 

com a grafia oficial dos verbetes dos dicionários como também com a criada pelos usuários. 

Uma escrita inventada para esses tipos de sites em Rede, mostrando-se conhecedoras da 

linguagem de e-mails, chats, orkuts, twitters, blogs.  

Portanto, uma vez que demonstraram que dominam esse gênero textual, verificamos 

na prática pelas alunas sua individualidade e como assegura Bakhtin (2000, p: 283-285), 

“Quanto melhor dominamos o gênero tanto mais livremente o empregamos, tanto mais plena 

e nitidamente descobrimos nele a nossa individualidade”. 

Nesse contexto, as alunas, como quaisquer internautas conhecedores de estratégias 

para comunicação síncrona online, recorreram a elementos verbais e não-verbais à própria 

maneira para o processo da rapidez da digitação a fim de provir a comunicação em tempo 

necessário. Assim, ainda que os recursos sejam disponibilizados pela ferramenta, o 

computador conectado à Internet, são elas quem os selecionam de acordo com o efeito de 

sentido pretendido para a interação. Nos exemplos abaixo, Camila utiliza recursos cujos 

sentidos, ordenadamente, foram desespero por sua interlocutora não ter entrado ainda na sala 

de “bate-papo”, toque na tela para chamar a atenção dela e sorrisos:  

    Fragmento 103 

 

 

 

   

Assim, pressupomos que os recursos não-verbais selecionados e utilizados para 

atender à intenção comunicativa condisseram com o estilo de cada aluna. Junto com os 

disponibilizados pela internet, outros são criados/inventados pelos internautas, como, por 

exemplo, as onomatopeias de risadas fortes como as contempladas nos textos das alunas: 

huashsuasashu (Catarine); rsrsrsrs (Letícia); shausauhsuahsuahusah' (Bianca); Kkkkk 

(Marina); kkk (Nara). Tudo tem o objetivo de representar manifestações discursivas. 

  Além de tais elementos, o processo de interação ocorreu também com recursos 

sonoros – o que não pode ser confirmado aqui, por estarmos utilizando um gênero textual 

(dissertação) que apenas suporta os elementos visuais. Tais recursos indicam que a realidade 

                                                                           rrsrsrsrsrs   
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virtual se apresenta de diferentes formas de linguagem em um mesmo gênero. A linguagem 

neles registrada além do texto escrito tradicional (atendendo às convenções da escrita) traz 

hibridização com ícones e sons (música, efeito sonoro de beijos, pancada na tela, partida de 

um carro etc.). A combinação de tais mecanismos para elaboração do modo de enunciar é o 

que Xavier (2009) afirma ser “modo de enunciação digital”. Segundo o autor, os modos de 

enunciação verbal, visual e sonoro ainda que “preservando cada um a sua própria 

singularidade e potência sígnica” (op. cit, p. 134), fundem-se no modo de enunciação digital.   

As alunas mostraram saber lidar com a linguagem no chat quando empregaram 

recursos linguístico-discursivos desse gênero digital em um debate sobre conceitos e 

temáticas abordadas em aula presencial, sem perder de vista o que a situação comunicativa 

possibilitava. Assim, revelam-se competentes na produção textual de gêneros dessa ordem em 

espaços virtuais. 

As alunas, revelando-se participantes ativas da Era do Hipertexto, veem no 

computador um recurso atraente assim como todas as recentes tecnologias de informação e 

comunicação. Por tais novas tecnologias, elas interagem com o mundo, já que sentem 

necessidade de fazer parte da sociedade contemporânea, ainda que, para isso faça parte dos 

adolescentes, que segundo Leandro (2009), “economizam seus poucos reais para poderem 

bancar seu acesso à Internet nas lan houses do bairro. Isso mostra o desejo de se inserirem nas 

ações habituais dos adolescentes do seu tempo, cada vez mais tecnologizados...” (p. 49). 

Assim, ainda de acordo com Leandro (op. cit), os adolescentes e jovens vão se letrando 

digitalmente a partir de iniciativas e independente de um planejamento escolar.  

Isto não implica, entretanto, que a escola deva desconsiderar tais práticas de 

letramento, não inserindo em seu planejamento o trabalho com os gêneros que circulam nos 

ambientes digitais. Pelo contrário, faz-se necessário que a educação formal passe a reconhecê-

las como verdadeiras práticas sociais de uso da linguagem. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do presente estudo possibilitou-nos mostrar como alunos de escolas 

públicas, quando inseridos em práticas de letramento diversas e sob orientação escolar, 

conseguem transitar por gêneros textuais de diferentes esferas, apropriando-se e 

demonstrando domínio destes.  

 A partir da análise do questionário aplicado aos alunos, no início da pesquisa, 

pudemos perceber que, apesar da condição social em que vivem, estes alunos adentram no 

universo digital, ainda que de modo autodidata.  

 Entretanto, observamos que, ao contrário de como defendem alguns críticos, os 

alunos, internautas assíduos, não praticam a escrita escolar e a teclada do mesmo modo. As 

críticas desses conservadores que, para Coscarelli (2005), chegam a classificar o computador 

como o “vilão da vez”, dão-se devido ao discurso midiático de que a ciberescrita induz o 

usuário ao “erro” de grafia na escrita acadêmica. Notamos que os recursos tecnológicos 

conectados à Internet, como o computador, por exemplo, não tornam os usuários dessa 

ferramenta tecnológica descuidados com as práticas da escrita. Como afirma Tapscott (1999), 

os críticos estão errados e desconhecem que as práticas de linguagem frequentes do jovem 

usuário em interações online o fazem refletir, discutir, fazer ponderações, assimilar, defender, 

oportunizam-no aquisições de mais habilidades de natureza cognitiva, linguística e social, sem 

que se posicionassem em detrimento das adquiridas no letramento alfabético. 

 Portanto, crescem as demandas discursivas constantemente na sociedade 

contemporânea, onde novos gêneros emergem. Logo, a escola como agência promotora de 

letramento, não deveria só permanecer enfatizando as práticas de letramento convencionais, 

ficando à margem do processo de crescimento das práticas sociais da linguagem, fechando-se 

para propostas de ensino que envolvem as multimodalidades de letramento imbricados  na 

criação de novos recursos de interação devido ao surgimento de novas tecnologias.  

 Concordamos com Araújo (2007, p. 90) quando defende que “alunos e professores são 

partes atuantes no processo de interação social fora da escola e não se pode conceber que 

fiquem à margem dessa evolução, desconsiderando as inovações em nome de tradições que 

limitam o tratamento da linguagem em nome da metalinguagem”. Para isso, os projetos 

deveriam centrar-se na relação entre as práticas de linguagens na escola e fora dela e visarem 

à análise das interações que se produzem entre aluno e aluno, professor e aluno em ambientes 

escolares e extraescolares pertinentes ao ensino e aprendizagem da língua.  
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 O apoio e a valorização da escola aos saberes prévios do aluno em relação às suas 

práticas de linguagem seriam relevantes para a elaboração do projeto político-pedagógico e do 

projeto didático do professor de Língua Portuguesa. Para isso, é primordial garantir o ensino e 

a aprendizagem dos gêneros textuais na escola como possibilitadores de tal finalidade. Assim, 

os eventos e as práticas de letramento seriam mais bem trabalhados para ampliação de 

habilidades e competências do principal elemento constitutivo dessa agência formadora, o 

estudante.  

Tal perspectiva aponta para um trabalho articulado entre práticas de linguagem 

materializadas em textos, que, dentre tantos, um deles seria uma reflexão sobre gêneros 

textuais e de sua produção em ambientes de circulação distintos. Nesse sentido, cabe a escola 

mobilizar recursos a fim de oportunizar aos alunos o desenvolvimento de estratégias para 

adquirir habilidades e competências para produção dos diferentes gêneros textuais existentes 

na sociedade, já que estes materializam modos de letramento. 

Tal processo tenderia a aumentar o conhecimento dele sobre a língua, podendo vir a 

estimulá-lo para contínua produção de textos dentro e fora da escola e ampliar as práticas de 

leitura e escrita do aluno-aprendiz. Isso implicaria consequências favoráveis no que diz 

respeito à construção de um aluno-leitor-produtor de textos com autonomia e legitimidade. 

Conforme Barton (1994), alguns textos podem tornar-se pontos fixos e ponto de referências 

na vida das pessoas, nos quais é possível estruturar a identidade delas. 

Diante disso, os sujeitos informantes desse estudo, como usuárias do computador, 

expuseram em textos de domínios discursivos distintos que a escrita de um não influencia no 

outro. Cada gênero tem sua especificidade, independente do suporte em que é produzido, mas 

dependentemente da situação de produção. Atentamos que gêneros formais devem ser escritos 

atendendo às convenções da língua padrão e os informais, sem tanta preocupação com o 

registro.  

Conforme demonstrado nos textos produzidos pelas participantes da pesquisa, embora 

a temática nos dois gêneros textuais tenha sido a mesma, elas mostraram que sabem lidar com 

ambas as linguagens ao transitarem do gênero digital ao Resumo crítico. Elas buscaram 

adequá-los dentro das caracterizações. Com exceção do tema abordado, nos gêneros em 

questão, não houve semelhanças no registro, porque, enquanto nos resumos as alunas se 

valeram do grau formal da língua, nos chats a informalidade se apresentou nas interações de 

todas as alunas. 

Em termos bakhtinianos, por serem tipos relativamente estáveis de enunciados e terem 

forma de composição, conteúdo temático e estilo, os dois gêneros são materializados por 
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elementos próprios de cada um. Logo, tais alunas, confirmaram seus atos de linguagem ao 

demonstrarem diferentes capacidades comunicativas de ações linguístico-discursivas ao 

produzirem textos de domínios distintos. Como afirma Koch (2009, p. 62): 

 

Toda ação linguageira implica diferentes capacidades da parte do sujeito: de 
adaptar-se às características do contexto e do referente (capacidades de 
ação), de mobilizar modelos discursivos (capacidades discursivas) e de 
dominar as operações psicolinguísticas e as unidades linguísticas 
(capacidades linguístico-discursivas). 

 

Assim, asseguramos que os sujeitos-informantes de nossa pesquisa, dominam o gênero 

digital chat, ao demonstrarem que adotaram recursos linguísticos e extralinguísticos próprios 

do gênero. Assim como passaram a dominar o gênero textual “resumo crítico”, após se 

apropriarem de suas características linguístico-discursivas.  

 No entanto, no que se refere ao gênero resumo crítico, foi necessário que a escola 

propiciasse às educandas, por meio de atividades e a partir da leitura, a finalidade da escrita. 

Isto mobiliza os aspectos importantes para a produção de um texto escrito que circula em 

âmbito escolar: o quê, para que, como e para quem escrever. Também, a escola, por ser 

agência de letramento responsável pela ampliação de domínios discursivos distintos, 

fomentou a produção de chats com viés pedagógico. Logo, as práticas sociais de escrita 

extraescolares podem e devem ser trazidas para o espaço escolar, visto que fazem parte do 

cotidiano do educando na sociedade da informação.  

 Tal procedimento é fundamental para que a escola cumpra sua função como agência 

de letramento em uma cultura grafocêntrica. Isso pode ser possível quando se propicia ao 

aprendiz o contato com gêneros textuais, e o ensino de alguns destes, enfatizando os 

elementos característicos que lhes são próprios. Logo, é necessário despertar o interesse dos 

professores para que aproveitem essas habilidades dos alunos pelo interesse de apreensão por 

um dado gênero veiculado na esfera escolar, quando lhes ensinado, como também a 

oportunidade de demonstrarem suas habilidades com as tecnologias digitais, já que são alunos 

atuantes linguísticamente na era do hipertexto.  

Portanto, a nossa pretensão é que os mestres da área de linguagem percebam os 

impactos no contexto contemporâneo de comunicação na escrita e na leitura, e possam 

também explorá-lo de forma propícia ao engajamento do âmbito extraescolar de novas 

demandas discursivas com conhecimento sistematizado da língua. A escola ao caminhar nesta 

direção ensejaria provavelmente o repensar de suas práticas pedagógicas para a elaboração de 

projetos político-pedagógicos que se voltem ao entrelaçamento de letramentos, sem 
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desvalorização das práticas de leitura e escrita vivenciadas fora do ambiente escolar. Assim, 

tal instituição assumiria uma posição, não de divisora dos modos de letramento, mas de 

subsiadora e mantenedora dessas práticas diante do surgimento das novas necessidades 

comunicativas. Por tal razão, ou a escola viabiliza articulação de letramentos a partir de uma 

intervenção pedagógica que fomente e desenvolva leitores e escritores, no mínimo, 

proficientes nessa sociedade contemporânea ou poderá estar caminhando contra o progresso 

da nova era da cultura escrita. 
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ANEXO – A 

QUESTIONÁRIO 
 
� O que você gosta de ler? 
     (  ) livros  
     (  ) jornais  
     (  ) revistas 
     (  ) gibis 
     (  ) outros   (Especificar)__________________________________________________ 
 
� O que costuma ler? 
     (  ) livros  
     (  ) jornais  
     (  ) revistas 
     (  ) gibis 
     (  ) outros  (Especificar) 
 
� Com que frequência você ler? 
� Onde (local, locais) gosta de ler? 
� Sobre o que geralmente escreve? 
� O que mais gosta de escrever?  
� Para quem gosta de escrever?  
� Onde (local, locais) gosta mais de escrever?  
    (  ) no papel (  ) na tela do computador 
 
�  Onde (material) você gosta de escrever? 
    ________________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________ 
 
� Você usa o computador? 
    (  ) Sim      (  ) Não 
 
�  Se sim, em que lugar faz uso? (pode marcar mais de uma alternativa)  
         (  ) Em casa 
         (  ) Na escola 
         (  ) Na casa de alguém 
         (  ) Em lan house 
 
� Com que frequência faz uso? 
        (  ) uma vez por dia 
        (  ) mais de uma vez por dia 
        (  ) uma vez por semana 
        (  ) mais de uma vez por semana 
        (  ) raramente 
 
� Quais os programas que você utiliza no computador com maior frequência? 
     a) World (escrever) 
     b) Power point (fazer slides) 
     c) Photoshop (editar foto) 
      d) eMule (compartilhamento de arquivos: música, arquivos de World, fotos, vídeos) 
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      e) Internet explore (acessar a Internet) 
 
� Você usa a Internet? 
    (  ) sim   (   ) não 
  
� Se sim, com que frequência? 

(  ) uma vez por dia 
(  ) mais de uma vez por dia 
(  ) uma vez por semana 
(  ) mais de uma vez por semana 
(  ) raramente 

 
� Quais os sites que você mais acessa? (coloque por ordem de acesso frequente, cinco deles 
no máximo)_____________________________________________________________ 
 
 
� Com quem você interage frequentemente no ciberespaço? 
    (  ) Com colegas habituais já conhecidos pessoalmente de seu convívio    social. 
    (  ) Com colegas que encontra na Internet e só os conhece virtualmente. 
    (  ) Com professores.  
    (  ) Com familiares. 
     (  ) Com outros (especificar)________________________________________________ 
 
� Quanto à escrita, há diferença da forma como você escreve nos textos produzidos na escola 
e nos sites de relacionamentos que freqüentam? Justifique sua resposta. 
     ________________________________________________________________________ 
 
� Você acha que a escrita cibernética (o internetês) influencia a escrita escolar?   Como e por 
quê?_______________________________________________________________________      
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ANEXO – B 
 
TABELAS FORMATADAS CONTENDO AS CATEGORIAS PARA O PR OCESSO 
DE ANÁLISE 
 
TABELA I 

 
 
TABELA II 

 
 

 
 
 

Alunas 

 
RESPONDE AO OBJETIVO ESPECÍFICO PREVISTO PARA OS TEXTOS QUANTO À 

ORGANIZAÇÃO COMPOSICIONAL 
Resumo I Resumo II Resumo III Chat I Chat II Chat III Chat IV 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Bianca            
 

  
 

 

Catariine               

Camila             
 
 

  
 
 

 

Letícia  
 

  
 

  
 

 
 
 

   
 

    

Marina 
 
 

   
 

        
 

   

Nara               

 
 
 

Alunas 

 
AJUSTA-SE ÀS REGULARIDADES LINGUÍSTICAS E DISCURSIVAS PRÓPR IAS PARA CADA 

TIPO DE TEXTO 
 

Resumo I Resumo II Resumo III Chat I Chat II Chat III Chat IV 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Bianca        
 

    
 

  
 
 

 

Catarine    
 

          
 

 

Camila             
 
 

   

Letícia  
 

 

  
 

  
 

 
 
 

   
 

    

Marina 
 
 

   
 

        
 

   

Nara      
 

         



103 
 

TABELA III 

 
 
 
TABELA IV 

 

 

 
 
 

Alunas 

 
AJUSTA O REGISTRO DO TEXTO ÀS DIFERENTES CONDIÇÕES DO CONTEXTO 

SOCIAL DE SUA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 
Resumo I Resumo II Resumo III Chat I Chat II Chat III Chat IV 

registro grafia registro grafia registro grafia registro grafia registro grafia registro grafia registro Grafia 

Bianca        
 

    
 

  
 
 

 

Catarine    
 

          
 

 

 

Camila       
 

      
 
 

  
 

 

Letícia  
 

 

  
 

  
 

 
 
 

   
 

    

Marina 
 
 

   
 

        
 

   

Nara      
 

         

 
 
 

Alunas 

 
RECORRE A DIFERENTES SINAIS DE APOIO VISUAL COM A FINALIDADE DE INDICAR 

INTENÇÕES COMUNICATIVAS 
 

Resumo I Resumo II Resumo III Chat I Chat II Chat III Chat IV 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Bianca        

 

  

 

  

 

  

 
 
 

 

Catarine    
 

   
 

 

  

 

  

 

  

 
 

 

Camila        

 

 
 

 

  
 
 
 

 
   X 

 

 
 

 

Letícia  
 

 

  
 

  
 

 
 

 

   
 

  rsrsr

srs 

 

 

Marina 
 
 

   
 

    
??? 

  

 

  

 

  

 

 

Nara      
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