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Pela Internet 
 

Criar meu web site  
Fazer minha home-page  
Com quantos gigabytes  

Se faz uma jangada  
Um barco que veleje  

 
Que veleje nesse infomar  

Que aproveite a vazante da infomaré  
Que leve um oriki do meu velho orixá  

Ao porto de um disquete de um micro em Taipé  
 

Um barco que veleje nesse infomar  
Que aproveite a vazante da infomaré  

Que leve meu e-mail até Calcutá  
Depois de um hot-link  

Num site de Helsinque  
Para abastecer  

 
Eu quero entrar na rede  

Promover um debate  
Juntar via Internet  

Um grupo de tietes de Connecticut  
 

De Connecticut acessar  
O chefe da Macmilícia de Milão  

Um hacker mafioso acaba de soltar  
Um vírus pra atacar programas no Japão  

 
Eu quero entrar na rede pra contactar  

Os lares do Nepal, os bares do Gabão  
Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular  

Que lá na Praça Onze tem um vídeopôquer para se jogar. 
 

Gilberto Gil 
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RESUMO 

 

Tapscot (1999), afirma que essa é a primeira geração a crescer cercada 

da mídia digital e a tem utilizado para brincar, aprender, comunicar-se e formar 

relacionamentos. Nesse sentido, vários autores (Marcuschi, 2004; Xavier, 2002; 

Paiva, 2004 e Costa, 2005, entre outros), vêm questionando o papel da escola 

diante dessa nova forma de comunicação. Marcuschi, 2004 questiona se a escola 

se ocupará em pesquisar como se produz um e-mail e outros gêneros digitais ou 

ficará apenas analisando como se escrevem cartas ou bilhetes. 

Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo investigar a 

produção de e-mail por crianças da 2ª série, do ensino fundamental I. Para tal, 

foram investigados alunos de duas turmas de duas escolas públicas do Recife 

produzindo e lendo e-mail pessoal e formal. Para a produção desses e-mails foi 

construída uma seqüência de atividades, as quais possibilitaram a 

contextualização das situações de produção dos e-mails, de maneira que os 

mesmos fossem escritos em situações reais de comunicação. Foi construído um 

projeto didático que visava incentivar a leitura. Dessa forma os alunos foram 

envolvidos na leitura de histórias infantis, na produção de resenhas para incentivar 

os colegas a novas leituras e, finalmente, a solicitação desses livros às editoras.  

Quanto aos resultados, constatou-se que os alunos conseguiram escrever 

a resenha e enviá-la via e-mail para um colega e solicitar a doação de livros para a 

biblioteca. Foram detectados, assim, intercâmbios comunicativos nessa nova 

realidade textual. A maioria dos alunos conseguiu executar as atividades com 

êxito, reconhecendo-as como uma possibilidade de comunicação. Assim, acredita-

se que essa pesquisa forneceu subsídios para que as escolas possam utilizar 

mais os laboratórios de informática e criar atividades mais significativas para os 

alunos, promovendo a inclusão digital em escolas públicas e, conseqüentemente, 

trazendo contribuições e implicações ao processo ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: letramento digital, gêneros digitais, e-mail, séries iniciais. 
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ABSTRACT 

  

 

 Tapscot (1999), claims that this is the first generation to grow surrounded by 

the digital media and has been using it to play, learn, communicate as well as grow 

relationships. In this same way, many authors (Marcuschi, 2004; Xavier, 2002; 

Paiva, 2004 and Costa, 2005, among others), have been questioning the roles of 

school in this new form of communication. Marcuschi, 2004 questions if the school 

will be occupied searching about how to write an e-mail and other digital genders 

or whether it will only be analyzing how to write letters or notes. 

 This research had investigated the productions of e-mails by children from 

the Second Grade, of the Middle School as a goal. Students from two classes of 

two public schools in Recife were observed while they produced and read personal 

and formal e-mails. For the e-mail productions, a sequence of 8 classes was built, 

and that made possible the contextualization of the e-mail production, so the e-

mails were made among real situations of communication. The project was created 

to encourage reading. In this way, the students were involved with the reading of 

child-stories, and writing text encouraging the classmates to read new things and, 

finally, the requirement of new books from the publishers.  

 As for the results, it was found that the students were able to write a text, 

send it as an e-mail to a friend and require a book donation to the library. Thus, it 

was detected communication exchanges in this new reality. Most of the students 

could execute the activities perfectly, recognizing them as new possibilities of 

communication. So, it is believed that this research supplied subsidies so that 

schools could use more the computer labs and create more important activities for 

the students, promoting a digital inclusion at public schools, and, consequently, 

bringing contributions to the teaching and learning process.  

 

Key-words: digital writing, digital genders, e-mail, initial series 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar a produção de texto 

de crianças do I Ciclo, na perspectiva do letramento, trabalhando com o gênero e-

mail. 

No entanto, não há a pretensão de apresentá-la como única, hermética, 

acabada. Precisamos registrar, portanto, a dificuldade em encontrar documentos 

que fizessem referência à comunicação, via e-mail, de crianças. Há muitas 

pesquisas que falam da Internet, da importância do mundo virtual que conecta 

pessoas em todo planeta, envolvendo adultos ou adolescentes, mas com crianças 

foram muito poucos registros.  

Antes, ainda, gostaria de discorrer um pouco sobre a intencionalidade 

que justifica o motivo da escolha desse tema como foco central da pesquisa. 

Minha experiência sempre foi muito mais com o Ensino Fundamental I, mais 

especificamente nas séries iniciais, há 20 anos. Atualmente, faço parte da Rede 

Municipal de Ensino do Recife, há 12 anos, e nessa temos também um pouco de 

experiência como contadora de histórias, com um Projeto implantado para o 

Ensino Fundamental I desde 2000, na escola em que leciono, estendido, no início 

de 2006, ao Ensino Fundamental II. Fui Dirigente da Escola Itinerante de 

Informática (EII), “recife.com.jovem”, da RPA 02, durante dois anos. Essas escolas 

foram construídas na gestão do Prefeito João Paulo Lima e Silva, que tem toda a 

sua gestão voltada para a inversão de prioridades e atendimento à população de 

baixa renda. Mais de 10.000 pessoas já foram atendidas, mais ou menos 94 

comunidades da Região Metropolitana do Recife.  São seis (06) ônibus de 

Informática, equipados com 13 micros completos, impressoras, TV, vídeo, som e 

microfone, que percorrerem durante dois meses comunidades “socialmente 

carentes” para proporcionar aos jovens alunos, a partir dos 14 anos, um contato 

com esse mundo digital, abrindo o leque das possibilidades para uma vida 

profissional futura. As atividades realizadas envolvem digitação e produção de 

texto, formatação, Excel, Power Point, acesso à Internet e aos gêneros digitais, 

abertura de contas de e-mails, troca de mensagens utilizando diversos gêneros 
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digitais, com discussões bastante pertinentes e enriquecedoras em torno do tema 

cidadania, cujo objetivo é promover a inclusão digital através do acesso às 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), e, conseqüentemente, à 

inclusão social. Fiz parte da equipe de Coordenação Pedagógica, quando 

lecionava no Cabo de Santo Agostinho e ministrei dois módulos no Ensino 

Superior, na Pós-Graduação do ISEA.  

A idéia principal que norteou este trabalho surgiu na Formação 

Continuada, “Desafios da Alfabetização”, da Rede Municipal do Recife, 

respaldadas pelas pesquisas do CEEL, cujo tema letramento e alfabetização tem 

sido foco de discussões, juntamente com o minicurso ministrado pelo Professor 

Xavier na SBPC Regional/fev. de 2004, sobre Letramento Digital, que somando à 

experiência nas EII, contribuíram bastante para a construção dessa pesquisa. A 

partir daí, quando ingressei no Mestrado, me debrucei a pesquisar como andava a 

produção de textos de crianças, na perspectiva do letramento, mais precisamente 

com relação ao gênero e-mail, uma vez que segundo dados da DITE/, 50% das 

escolas municipais são equipadas com computadores, alguns conectados à 

Internet, e também por ser um gênero que faz parte dos gêneros digitais, hoje um 

tema bastante relevante na academia e que tem feito parte das pesquisas dos 

professores Marcuschi e Xavier do Centro de Artes da UFPE. 

Nessa pesquisa foi analisada a produção dos textos de crianças do I Ciclo 

na perspectiva do letramento, a partir de oito momentos com atividades que 

envolvem a sala de aula e o Laboratório de informática, trabalhando com o gênero 

e-mail, considerando as condições de produção desses textos, tendo como 

suporte o computador, onde buscaremos ressaltar as pesquisas da professora. 

Paiva (2004: 89) defende que “o e-mail gerou uma revolução nas relações 

humanas, especialmente na área educacional, e merece ser estudado, pois ter 

acesso ao correio eletrônico é hoje uma questão de inclusão social”.  

Sem perder de vista nosso objetivo geral, a pesquisa tentou buscar 

respostas às seguintes indagações: as crianças conseguem produzir e-mail? Que 

tipos de comandos o professor pode propor para que os alunos produzam e-mail? 

Quais as formas de mediação do professor durante a produção de e-mail de seus 
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alunos? Como será a relação das condições de produção e o texto produzido em 

cada uma das situações para as diferentes professoras? 

Nessa pesquisa também foram apresentados e incorporados estudos do 

professor Marcuschi (2004: 13) sobre o e-mail e gêneros digitais, que muito 

apropriadamente diz que “o sucesso da nova tecnologia deve-se ao fato de reunir 

num só meio várias formas de expressão, como texto, som e imagem, o que lhe 

dá maleabilidade para a incorporação simultânea de múltiplas semioses, 

interferindo na natureza dos recursos lingüísticos utilizados”. Também acrescenta 

que “a rapidez da veiculação e sua flexibilidade lingüística aceleram a penetração 

entre as demais práticas sociais”. 

O Capítulo I  apresenta  uma revisão da literatura buscando explicitar: a 

concepção de letramento, reflexões acerca do letramento digital, as características 

do gênero e-mail, reflexões sobre o real virtual e a crescente necessidade dos 

professores se apropriarem dos novos conceitos que envolvem as tecnologias da 

informação e comunicação, para poderem incorporá-los em suas práticas 

pedagógicas, reconhecendo as implicações positivas para a educação. 

O Capítulo II apresenta o objetivo e a metodologia utilizada para a 

realização dessa pesquisa.  

O capítulo III apresenta a descrição e análise  das aulas desenvolvidas  e 

o capítulo IV uma análise das produções dos e-mails dos alunos. Finalizando, 

traremos as conclusões e referências bibliográficas. 
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Capítulo I 

 

1. Entendendo o que é Letramento 

 

Nas últimas décadas travou-se um debate intenso sobre o que é a escrita, 

o que ela pode significar para o sujeito que aprende e sobre as formas de 

aprendizagem desse sujeito. Os educadores viram suas concepções modificadas 

sobre o que era alfabetizar e a própria noção de alfabetização foi complementada 

com a de (sócio) construção da escrita e de letramento(s).  

A esse respeito, um certo consenso foi estabelecido no sentido de que 

nem a escrita era objeto social privativo da escola e nem a criança nela adentrava 

como um sujeito sem nenhuma concepção sobre esse objeto. Quando chegava à 

alfabetização, a criança já havia percorrido um longo caminho e construído 

diversos usos e concepções sobre os objetos escritos – nem sempre os mesmos 

da escola ou dos adultos alfabetizados – mas que precisavam ser reconhecidos e 

conhecidos pelos educadores para poderem atuar nesse processo. 

Inicialmente a palavra letramento não era encontrada nos dicionários, muito 

menos o verbo letrar, no entanto, hoje, podemos encontrar no Dicionário Houaiss 

da Língua Portuguesa (2001), que letramento é “um conjunto de práticas que 

denotam a capacidade de uso de diferentes tipos de material escrito”.  

Pesquisadores, como Kleiman (1995) e Soares (2003) explicam que 

letramento seria “um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto 

sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos 

específicos” e que a palavra letramento parece ter sido usada pela primeira vez 

por Kato1 quando dizia que “a chamada norma-padrão, ou língua falada culta, é 

conseqüência do letramento, motivo por que, indiretamente, é função da escola 

desenvolver no aluno o domínio da linguagem falada institucionalmente aceita”. 

Quanto ao motivo do surgimento de algumas expressões na nossa língua, as 

autoras esclarecem que surgem quando se referem a fenômenos novos, na 

necessidade de nomear para que elas passem a existir. Faz-se necessário 

                                                 
1
 Kato, Mary A. No mundo da escrita – uma perspectiva psicolingüística.  Ed. Ática. São Paulo, 1986, p. 07. 
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lembrar também que a etimologia dessa palavra vem da versão para o Português 

do inglês literacy (littera: palavra latina = letra + cy: sufixo que indica qualidade, 

condição, estado). Os dicionários definem como the condicion of being literate = “a 

condição de ser letrado”.  

É importante esclarecer, portanto, a diferença entre alfabetizar e letrar.  

Alfabetizar é, portanto, a ação de ensinar/aprender a ler e a escrever, enquanto 

letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas 

dedica-se a atividades de leitura e escrita e exerce as práticas sociais que usam a 

escrita. Precisaríamos de um verbo “letrar” para nomear a ação de levar os 

indivíduos ao letramento, assim, 

 
“teríamos alfabetizar e letrar como duas ações distintas, mas não 
inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou 
seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da 
leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao 
mesmo tempo, alfabetizado e letrado” (SOARES, p. 47). 

 

Em suas pesquisas, Soares comenta que um indivíduo pode não saber ler e 

escrever, pode não ser alfabetizado, mas ser de certa forma letrado, porque faz 

uso da escrita ou se envolve em práticas sociais de leitura e escrita. O sujeito que 

vive em um meio em que a leitura e a escrita têm presença significativa, que tem 

interesse em ouvir a leitura de jornais feita por um alfabetizado, que pede a 

alguém que leia as cartas que recebeu, que dita cartas para que outros as 

escrevam usando muitas vezes vocabulário e estrutura próprios da língua escrita 

ou que pede que alguém leia avisos ou indicações afixados em algum lugar é 

letrado.  

Da mesma forma, uma criança pode não ser alfabetizada, mas ser letrada, 

quando faz parte de num contexto de letramento, cercada por livros, ouve histórias 

lidas por adultos, vê adultos lendo e escrevendo, cultiva e exerce práticas de 

leitura e escrita ao pegar um livro e fingir que está lendo, „escreve‟ uma carta, uma 

história. Essa criança ainda não aprendeu a ler e escrever, mas é, de certa forma, 

letrada, tem certo nível de letramento. 

Então, como diferenciar o apenas alfabetizado do letrado? É complexo, diz 

a autora, porque letramento envolve dois fenômenos bastante diferentes, a leitura 
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e a escrita, que se constitui de uma multiplicidade de habilidades, 

comportamentos, conhecimentos. Enquanto ler seria um conjunto de habilidades 

comportamentos e conhecimentos que compõem um longo e complexo 

continuum, que se estendem desde decodificar sílabas ou palavras até ler os 

livros da literatura; alguém pode ser capaz de ler um bilhete ou uma história em 

quadrinhos, mas não conseguir ler um romance ou um editorial de jornal. Em que 

ponto desse continuum um indivíduo deve estar, para ser considerado 

alfabetizado, quanto à leitura? A partir de qual ponto desse continuum um 

indivíduo pode ser considerado letrado, quanto à leitura? Escrever seria, então, 

um conjunto de habilidades e conhecimentos que compõem um longo e complexo 

continuum, que se estendem desde escrever o próprio nome até escrever uma 

tese, por exemplo. Um indivíduo pode ser capaz de escrever um bilhete, uma 

carta, mas não conseguir escrever uma argumentação defendendo um ponto de 

vista, escrever um ensaio sobre determinado assunto. Em que ponto desse 

continuum alguém pode ser considerado alfabetizado, quanto à escrita? A partir 

de qual ponto desse continuum um indivíduo pode ser considerado letrado, quanto 

à escrita? 

A conclusão é que “há diferentes níveis de letramento, dependendo das 

necessidades, das demandas do indivíduo e de seu meio, do contexto social e 

cultural. ” (Soares, p. 49). 

Por esse motivo a literatura educacional e lingüística em língua inglesa, 

literacy tem sido freqüentemente usada no plural – literacies, evidenciando um 

reconhecimento de que há diferentes tipos e níveis de literacy. Deveríamos talvez 

usar letramento no plural – letramentos? Quanto às condições para o letramento, 

a autora afirma que, 

“termos despertado para o fenômeno do letramento – estarmos 
incorporando essa palavra ao nosso vocabulário educacional – 
significa já compreendermos que nosso problema não é apenas 
ensinar a ler e a escrever, mas é, também, e sobretudo, levar os 
indivíduos – crianças e adultos – a fazer uso da leitura e da 
escrita, envolver-se em práticas sociais de leitura e de escrita” (p. 
58). 
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Sobre esse aspecto, Rojo (1998) acrescenta que, inicialmente, o 

desenvolvimento da linguagem escrita ou do processo de letramento da criança 

depende de um lado do grau de letramento da instituição familiar ou da instituição 

escolar em que a criança está inserida – ou seja, de mais ou menos presença, em 

seu dia-a-dia, de práticas de leitura e escrita – e, por outro lado, depende dos 

diferentes modos de participação dessa criança nas práticas discursivas orais em 

que estas atividades ganham sentidos, lhe permitindo construir uma relação com a 

escrita enquanto prática discursiva e enquanto objeto. 

Nessa busca incessante, enquanto educadores e pesquisadores, de 

documentos que corroborem nossa prática pedagógica, fomos pesquisar no PCN 

de Língua Portuguesa (Brasil, p. 1997), hoje um dos documentos que mais temos 

acesso, no qual temos que letramento é reconhecido como produto da 

participação em práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico e 

tecnologia e acrescenta 

 
“São práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las 
significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades 
específicas de ler ou escrever. Dessa concepção decorre o 
entendimento de que, nas sociedades urbanas modernas, não 
existe grau zero de letramento, pois nelas é impossível não 
participar, de alguma forma, de algumas dessas práticas” (p. 23). 

 

Essas práticas discursivas das quais educadores como Bakhtin (2003), 

Bronkart (2003), Marcuschi (2003) e tantos outros têm falado trata-se dos gêneros 

do discurso, em que os diversos campos da linguagem humana estão ligados ao 

uso da linguagem, como explicam  as pesquisas acerca dos gêneros do discurso. 

 

2. Os gêneros do discurso 

 

Bakhtin (2003), Bronckart (2003) e Marcuschi (2003), defendem que os 

diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem, a partir 

das necessidades, interesses e condições de funcionamento dos grupos sociais, 

meio onde são produzidos. Como esses contextos sociais são bem diversos e 

seguem uma evolução natural na história, dentro das comunidades verbais, são 
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elaborados diversos „modos de „fazer‟ textos, ou diversas espécies de textos. 

Essas espécies de textos podem estar vinculadas ao surgimento de novas 

motivações sociais de novas circunstâncias de comunicação.  

Diante dessa diversidade de textos, desde a Antiguidade grega até os dias 

atuais, houve uma preocupação em nomear esse fenômeno, com inúmeras 

proposições de classificação, centradas, em sua maioria, na noção de gênero de 

texto ou gênero do discurso. Os critérios de classificação utilizados para definir um 

gênero ainda são „vagos‟ porque inúmeros critérios são possíveis, por exemplo: 

critérios referentes ao tipo de atividade humana (gênero literário, científico, 

jornalístico...) critérios centrados no efeito comunicativo (gênero épico, poético, 

lírico...), critérios referentes ao tamanho ou natureza do suporte utilizado 

(romance, novela, artigo de jornal, reportagem), critérios referentes ao conteúdo 

temático abordado (ficção científica, romance policial, receita de cozinha). Esses 

gêneros são tão ricos e diversos pelas infinitas possibilidades das atividades 

humanas e em cada campo dessas atividades é integral o repertório de gêneros, 

crescendo e se diferenciando à medida que se desenvolve e se torna mais 

complexo determinado campo.   

A partir dos pressupostos acerca dos gêneros e como eles se efetivam na 

língua, Marcuschi nos traz alguns novos elementos, ao esclarecer o quanto tem 

sido comum ouvirmos que “gêneros textuais são fenômenos históricos, 

profundamente vinculados à vida cultural e social”, como resultado de um trabalho 

coletivo, que contribui para a ordenação e estabilização das atividades 

comunicativas do dia-a-dia. Esses gêneros caracterizam-se como eventos textuais 

altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos e surgem de acordo com as 

necessidades e atividades sócio-culturais, na relação com inovações tecnológicas, 

por exemplo. 

Com relação ao surgimento dos gêneros, numa primeira fase, povos de 

cultura essencialmente oral desenvolveram poucos gêneros. Com a invenção da 

escrita alfabética por volta do séc. VII a.C. os gêneros ampliam-se, surgindo os 

tipicamente da escrita. Numa terceira fase, a partir do séc. XV, os gêneros 

expandem-se com a cultura impressa para, na fase intermediária de 
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industrialização iniciada no séc. XVIII, se ampliar. Marcuschi (2003) faz referência 

à fase em que vivemos como cultura eletrônica, a qual reportaremos no tópico 

sobre letramento digital.  

Outra discussão relevante e muito pertinente, para compreendermos o 

desdobramento dos gêneros, é a que autores como Dolz e Schneuwly (1999), nos 

trazem esclarecendo que alguns desses gêneros fazem parte do ambiente escolar 

e trazem características bem marcadas. 

 

3. Os gêneros na escola 

 

Dolz e Schneuwly (1999), como os demais autores supracitados, 

concordam que “é o gênero que é utilizado como meio de articulação entre as 

práticas sociais e os objetos escolares – mais particularmente, no domínio do 

ensino da produção de textos orais e escritos”. (p. 5). Mas refletem na seguinte 

questão: se o desenvolvimento é considerado um processo de apropriação das 

experiências acumuladas pela sociedade em toda sua história, as noções de 

prática de linguagem e atividades de linguagem são de suma importância porque 

a primeira oferece um olhar sobre os aspectos contextuais e sociais das 

experiências humanas e o funcionamento da linguagem e a segunda tem um olhar 

sobre o aspecto psicológico, que se referem aos mecanismos de construção 

interna dessas experiências, particularmente as capacidades necessárias para 

produzir e compreender a linguagem. Essa apropriação diz respeito as duas, pois 

à medida que a aprendizagem leva à interiorização das significações de uma 

prática social implica levar em consideração as características dessa prática e as 

aptidões e capacidades iniciais do aprendiz.  

As práticas de linguagem dos aprendizes implicam em dimensões sociais, 

cognitivas e lingüísticas numa situação de comunicação particular. Para analisá-

las, não podemos desvincular a identidade social (dimensão social), das 

representações que eles têm dos diversos usos da linguagem (dimensão 

cognitiva) e das funções (dimensão lingüística) que cada um incorpora de acordo 

com sua trajetória. Assim, estudar o funcionamento da linguagem como práticas 



20 

 

sociais, implica em analisar as diferenciações e variações, em função das 

categorizações sociais, disponíveis aos sujeitos observados.  

A aprendizagem da linguagem fica entre as práticas e as atividades de 

linguagem e é nesse lugar que ocorrem as transformações sucessivas da 

atividade do aprendiz, que guiam à construção das práticas de linguagem.  

Quanto ao lugar efetivo dos gêneros na escola, os autores comentam que 

na tarefa de ensinar os alunos a escrever, ler e falar, a escola já utilizava o recurso 

de trabalhar com os gêneros, pois toda forma de comunicação, centrada na 

aprendizagem, representa uma forma de linguagem específica.  No entanto, o que 

acontece na situação escolar, que torna a realidade muito complexa, se refere a 

existência de um „desdobramento‟ no qual o gênero não é mais instrumento de 

comunicação somente, mas, ao mesmo tempo, objeto de ensino/aprendizagem.  

O aluno encontra-se num espaço do “como se”, em que o gênero alicerça uma 

prática de linguagem que é, em parte, fictícia, pois é instaurada com fins de 

aprendizagem.  

Assim, quanto ao problema do gênero como objeto e as relações 

complexas que o ligam às práticas de referência, os autores observam três modos 

de abordar o ensino da escrita e da palavra:  

a)  Desaparecimento da comunicação 

Nesse desdobramento, é produzida uma inversão em que a comunicação 

desaparece quase totalmente e “o gênero torna-se uma pura forma lingüística cujo 

objetivo é seu domínio” (p. 8). Com essa inversão, o gênero, instrumento de 

comunicação, torna-se expressão do pensamento, da experiência ou da 

percepção. Pelo gênero continuar a ser uma forma particular de comunicação 

entre alunos e professores não é, de forma nenhuma, tematizado. Esses gêneros 

são desprovidos de qualquer relação com uma situação de comunicação 

autêntica. Nessa tradição os gêneros escolares são ponto de referência central 

para a construção, a partir dos planos de estudos e manuais e da progressão 

escolar, particularmente na redação/composição.  As seqüências que se seguem 

nas demais séries escolares em geral são a resenha, o resumo e o diálogo. Esses 
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gêneros escolares guias são „produtos culturais da escola‟ elaborados a fim de 

desenvolver e avaliar as capacidades de escrita dos alunos.    

b) A escola como lugar de comunicação 

No que se refere a esse desdobramento, a escola é vista como um lugar 

autêntico de comunicação e as situações escolares como ocasiões de 

produção/recepção de textos. Os alunos participam de múltiplas situações em que 

a escrita se torna possível e é mesmo necessária. Nessa situação, a escola pode 

ser transformada de tal maneira que as ocasiões de produção de textos se 

multiplicam: na classe, entre os alunos, entre classes da mesma escola ou entre 

escolas. Isso produz, forçosamente, „gêneros novos‟, nova forma de comunicação 

que produz as formas lingüísticas que a possibilitam. Esses gêneros são 

“resultado do funcionamento mesmo da comunicação escolar e cuja 

especificidade é o resultado desse funcionamento” (p. 9). Nesse caso, a situação 

de comunicação é a geradora quase automática do gênero, que não é descrito, 

nem ensinado, mas aprendido na prática de linguagem escolar, através dos 

parâmetros próprios à situação e das interações com os outros. Nesse contexto, 

aprende-se a escrever escrevendo, numa progressão, entendida também como 

natural, seguindo uma lógica que depende exclusivamente do processo interno de 

desenvolvimento. 

c) Negação da escola como lugar específico de comunicação 

Esse terceiro desdobramento é como se os gêneros que funcionam nas 

práticas de linguagem pudessem entrar como tais na escola, numa continuidade 

absoluta do que é externo e interno à escola. Os gêneros entram sem embaraço 

no espaço escolar. É de fato uma negação da escola como lugar particular de 

comunicação. Diversificar a escrita é o grande mote, criar situações autênticas de 

comunicação, ter boas razões para falar/escrever, fazer referências aos textos 

autênticos são o slogan dessa abordagem. Os procedimentos pedagógicos podem 

ser distintos: privilegiar, preferencialmente, uma via funcional respeitando as 

delimitações próprias à situação e as possibilidades de descobertas, mais ou 

menos espontâneas, e/ou investir na instrumentação, sem que um procedimento 

exclua o outro.  
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Nesse contexto, muitas vezes a escola procura (re)criar situações que 

devem reproduzir as práticas de linguagem de referência, numa preocupação 

exclusiva de diversificação. O objetivo é o domínio, o mais perfeito possível, do 

gênero correspondente à prática de linguagem, para que, assim instrumentado, o 

aluno responda às exigências comunicativas com as quais é confrontado. Nessa 

concepção, não se pensa na progressão, mas na necessidade de dominar 

situações dadas. Essa abordagem tende à dissolução da escola como lugar 

particular de ensino/aprendizagem nas práticas sociais que ela produz e o ensino 

visa, quase imediatamente, ao domínio de instrumentos necessários para 

funcionar nessas práticas. 

Diante desse fato, Dolz e Schneuwly consideram que não se trata de negar 

nenhum ganho trazido por esses „tipos ideais‟, mas de definir as contribuições 

possíveis de cada um e apontam em direção a uma revisão dos gêneros 

escolares, tomando-se consciência do papel central dos gêneros como objeto e 

instrumento de trabalho para desenvolver a linguagem. Isso implica num trabalho 

lento, processual, complexo de avaliar o que se adquire com isso, mas certamente 

aponta para novas pistas de trabalho e destacam em primeiro lugar que a 

introdução de um gênero na escola é o resultado de uma decisão didática com 

objetivos precisos de aprendizagem que são sempre de dois tipos: aprender a 

dominar o gênero e em segundo lugar, para desenvolver capacidades que 

ultrapassam o gênero e que são transferíveis para outros gêneros próximos ou 

distantes.  

O gênero funciona num outro lugar social, diferente do que foi originado, 

sofre, forçosamente, uma transformação. Não tem mais o mesmo sentido; ele é, 

principalmente, gênero a aprender, embora permaneça gênero para comunicar.  É 

o tal desdobramento, que constitui a complexificação principal dos gêneros na 

escola e de sua relação particular com as práticas de linguagem. 

O fato de trabalharmos o e-mail com os alunos, aproveitando o computador 

com Internet que a escola já tem, perpassa um pouco essa questão, no entanto, 

além de dar condições do aluno se apropriar desse gênero digital, possibilitará 

manter contato com vários outros gêneros, favorecendo o desenvolvimento de 
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tantas outras competências necessárias ao seu processo de aprendizagem. 

Trabalhar esses gêneros na escola pode ser um diferencial, dependendo do 

encaminhamento que o educador der, pois muitas vezes o aluno freqüenta lan 

houses, sem um acompanhamento devido, mas na escola o aluno pode perceber, 

e refletir sobre inúmeras possibilidades, como a importância do uso da ferramenta, 

a importância de fazer parte de uma geração que domina a tecnologia, na 

adequação da linguagem nos meios eletrônicos, nos vários gêneros que 

perpassam num simples e-mail, como uma resenha, características de outros 

gêneros, a criação do endereço eletrônico, listas de alunos e respectivos 

endereços eletrônicos, acesso a sites de editoras, utilização de recursos gráficos e 

variados recursos tecnológicos. 

Trata-se, enfim, de colocar os alunos em situações de comunicação que 

estejam o quanto mais próximas de verdadeiras situações de comunicação, que 

tenham um sentido para eles a fim de melhor dominá-las como realmente o são, 

com objetivos bem definidos. Diante dessas reflexões, que nos instigam a 

considerarmos as condições de produção desses gêneros, discutindo sobre a 

importância de deixar claro alguns pontos e atentarmos para a nossa prática 

diante no nosso aluno. 

 
4. As condições de produção  

 

Orlandi (1999) explica que as condições de produção são responsáveis 

por estabelecer a relação de forças no interior do discurso e mantém com a 

linguagem uma relação necessária, constituindo com ela o sentido do texto. 

Segundo essa autora as condições de produção compreendem os sujeitos do 

discurso e a situação de sua produção. As mudanças nessas condições de 

produção podem afetar os discursos produzidos.  

É necessário considerar as condições de produção em dois níveis: em 

sentido estrito, tem-se o contexto imediato; em sentido amplo, tem-se o contexto 

sócio-histórico, ideológico. 

Segundo Leal (2004), Bakhtin (2003) e Bronckart (2003), Leal, Guimarães 

e Silva (2002), as atuais demandas sociais requerem cidadãos atuantes, que não 
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só observem a realidade, mas que nela saibam agir e que sejam competentes em 

leitura e produção de texto.  Isso implica em saber lidar com a informação que 

vem de várias fontes e por vários caminhos. Assim como a leitura, a produção de 

textos escritos é uma prática de linguagem, uma prática social, pois em várias 

circunstâncias da vida escrevemos textos para diferentes interlocutores, com 

inúmeras finalidades, organizados nos mais diversos gêneros, para circularem em 

variados espaços sociais.  

Considerando esses aspectos e que as propostas pedagógicas do ensino 

da Língua Portuguesa centram o foco de atenção na formação desse aluno 

enquanto cidadão, é necessário ajudar os professores a atuarem de forma a 

favorecer melhores condições para o desenvolvimento dessas capacidades.  

Nesse sentido, Leal et al (2002) elaboraram um programa de formação 

continuada de professores das séries inicias de escolas públicas para auxiliá-los a 

conduzir melhor o ensino. Uma das formas mais efetivas nesse processo de 

formação foi apresentar os relatórios de aulas às mesmas para que refletissem 

sobre as situações didáticas de produção, analisando e discutindo sobre a 

condução das aulas, os comandos dados, a quantidade de informações 

disponibilizadas nas aulas e a mediação delas.  

Após reflexões sobre sua própria prática, as professoras tomavam 

consciência de aspectos presentes no discurso, mas não levados em 

consideração nas atividades em sala de aula, se surpreendiam com os relatórios 

de suas aulas e percebiam que o que tinham planejado ou falado, não era 

exatamente o que tinham pensado. As autoras ressaltam a importância de refletir 

sobre as condições de produção dos textos, para que os professores percebam 

que para seus alunos produzirem bons textos é necessário melhorar as propostas 

e as formas de intervenção.  

Assim, é necessário atentarmos tanto para os aspectos relacionados às 

condições de produção, como também com a mediação durante o processo de 

elaboração textual. É fundamental refletir que escrevemos textos para diferentes 

interlocutores, com diferentes finalidades, organizados nos mais diversos gêneros, 

para circularem em espaços sociais os mais diversos. 
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Quanto a esses aspectos, Guimarães, Leal e Silva (2002), realizaram um 

estudo sobre os processos de mediação que ocorrem em sala de aula, a fim de 

identificar as formas de interação adotadas sobre produções de textos. As autoras 

perceberam que as diferenças entre conduzir as atividades e mediar a relação 

entre aluno e conhecimento ou entre aluno e tarefa a executar, eram tão decisivas 

para o processo de aprendizagem do aluno quanto os próprios conhecimentos que 

as professoras dominavam. Não adianta, portanto, planejar boas atividades sem 

uma mediação adequada para a construção do saber, nem ter boas estratégias de 

mediação sem o domínio do conteúdo a ser ensinado.  

Com relação às atividades de produção de textos, as autoras destacaram 

alguns tipos de mediação / intervenções que ajudam os alunos na realização das 

tarefas solicitadas, dentre as quais destacamos algumas por tratarem exatamente 

do que ocorreu também em nossa pesquisa: 

1. Comando inicial da tarefa;  

2. Esclarecimento sobre o comando; 

3. Estímulo e encorajamento aos alunos para  execução da tarefa; 

4. Auxílio para ajudar o aluno a registrar (grafar) o texto, que são 

solicitadas com muita freqüência pelas crianças, principalmente em 

relação aos aspectos ortográficos. 

Acrescido de orientações didáticas que auxiliariam à mobilização de 

estratégias nos momentos da aplicação da investigação proposta:  

1. ativar conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema que será 

discutido no dia; 

2. recapitular conteúdos já trabalhados; 

3. avaliar o que eles já demonstram saber sobre o assunto; 

4. introduzir algum assunto novo; 

5. articular as falas de outras crianças na sala de aula. 

 

Como a nossa pesquisa ocorreu no Laboratório de Informática, 

envolvendo a comunicação virtual de alunos, para respaldar o nosso estudo, 
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buscamos algumas pesquisas que versam sobre esse assunto, portanto 

trataremos a seguir sobre as condições de produção discursiva digital.  

 

5. As condições de produção discursiva digital  

 

Autores como Freitas e Costa (2005), que realizaram uma pesquisa 

correlata a nossa, na qual passaram 5 meses interagindo com internautas em 

salas de bate-papo e em listas de discussão sobre os seriados Friends e 

Charmed.  Essa metodologia foi escolhida para não criar uma situação artificial de 

pesquisa e teve como objetivo analisar e compreender melhor as práticas e 

produções de leitura/escrita nesse espaço digital, observando-os no espaço 

natural, de maneira mais real e concreta, valendo-se dos recursos e suportes 

eletrônicos que eles utilizavam, navegando no mesmo ciberespaço em que 

estavam inseridos. Assim, poderiam analisar melhor e compreender suas práticas 

e produtos de leitura/escrita nesse espaço digital. Ao final, para confrontar as 

práticas e os produtos da leitura/escrita na internet e na escola, alguns 

adolescentes foram convidados para encontros face a face para uma entrevista. 

Dessas entrevistas surgiram novos dados, expressos em suas vozes e as outras 

tantas vozes das instituições (escola, família, mídia). Foram reveladas, assim, 

outras práticas de leitura/escrita desses internautas, diferentes das presentes na 

internet. Mediados pelos relatos das entrevistas, os autores buscaram 

compreender como esses adolescentes percebem a Internet, o que ela representa 

em suas vidas, suas avaliações dessa escrita e leitura dos internautas e como são 

as práticas de escrita/leitura tanto cotidianas quanto escolares. Resumindo, 

puderam avaliar a significação dessa tecnologia da inteligência em ambientes 

diferentes: na Internet e na escola. 

Os autores concluem que há quebra das concepções tradicionais que 

polarizam oralidade e escrita e a dissolução de suas fronteiras; surgem novas 

concepções de autoria, escritor/leitor/co-autor, direitos autorais, com real ausência 

de autocontrole e censura. Baseados nas considerações e reflexões da teoria 
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enunciativa de Bakhtin, os autores argumentam que há reconhecimento do chat2 

enquanto produção de linguagem e este pode estar trazendo uma nova forma de 

ler/escrever. Os “papeadores” investem toda criatividade para proporcionar aos 

seus interlocutores uma conversa-escrita, o acesso ao sentido de forma mais 

global, favorecendo a condição ideal para a interação sócio-afetiva, como na 

relação face a face. Assim, criam códigos discursivos complexos, com o alfabeto 

tradicional, mas também caracteretas, scripts e outros, marcando a natureza 

processual e dinâmico-discursiva dessa “conversação”, muito próxima da 

conversa face a face, mas materializada na escrita-teclada. Essa conversa escrita-

teclada é produzida para tornar o discurso atraente, interessante e dinâmico aos 

interlocutores, tendo como preocupação principal manter o contato. Pela natureza 

da relação e condições de produção, esses abrem mão de uma escrita rebuscada 

e formal, justamente por conhecerem a escrita formal que a consideram 

inadequada para dar conta de veicular os sentidos específicos da interação 

pretendida.   

Costa (2005) faz algumas reflexões sobre a necessidade de se analisar a 

escrita/leitura de adolescentes no ciberespaço mediadas pela Internet, e algumas 

possíveis implicações sociais, culturais, psicológicas, (meta) cognitivas e (meta) 

lingüísticas. Quanto à leitura, o autor reflete que a Internet deixa as fronteiras entre 

escritor e leitor mais imprecisas, pois o leitor-navegador não é um mero 

consumidor passivo, mas um produtor do texto, um co-autor, ativo, capaz de ligar 

os diferentes materiais disponíveis, escolhendo seu caminho de navegação. Com 

a escrita, ocorre algo interessante, pois há com o surgimento da internet na 

história da humanidade, um retorno dialético, de forma espiral, às origens da 

oralidade. Ou seja, um reencontro das sociedades orais com a sociedade 

eletrônica digital ciberespacial: “o reencontro da comunicação viva, interativa, 

direta, contextualizada, em que o contexto de produção seria mais complexo hoje 

pelo seu caráter coletivo”. (p. 23).  

                                                 
2
 Chat – o mesmo que bate-papo. “Conversa” em tempo real pela Internet, na qual os participantes se reúnem 

em “salas” ou “canais”, geralmente agrupados por interesse, faixa etária, lugar em que moram. 
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Por outro lado, o autor chama atenção às grandes críticas a novas formas 

de comunicação, aliás, muito pertinente em suas colocações, quando diz que 

 

“o discurso da decadência das línguas em transformação é antigo, 
mesmo porque tudo o que foge da língua-padrão, principalmente 
escrita (a tirania da língua escrita ainda é muito forte), é objeto de 
crítica preconceituosa, principalmente quando essas discussões 
se centralizam no ensino da gramática normativa tradicional, numa 
visão sistêmica e formalística estática de linguagem in abstracto. 
(p. 24). 

 

Para esse autor, há alguns aspectos dessa escrita que perpassa nos 

chats e e-mails, em que oral e escrito se diluem, principalmente quando são 

levadas em consideração as condições de produção discursiva digital de um tipo 

de „fala‟, mediada pelo teclado. Representam mudanças no processo de 

construção discursiva da linguagem e não mera construção ou invenção de novos 

códigos. 

Quanto ao processo interativo de produção discursiva na conversação 

face a face e nas salas de bate-papo (chats) na Internet, com implicações no uso 

do código escrito e nas escolhas lingüísticas mais próprias da linguagem 

espontânea e informal oral cotidiana,  

 
“há algumas semelhanças entre ambas as conversações: tempo 
real, correção on-line, comunicação síncrona, linguagem truncada 
e reduzida, etc. E diferenças que, contudo, confirmam o processo 
simultâneo de construção da linguagem e do discurso. Podemos 
reduzi-la na „realidade real‟ da conversação cotidiana e na 
„realidade virtual‟ da conversação internáutica: interação face a 
face X interação virtual; espaço real X espaço virtual; comunicação 
real X comunicação virtual e língua falada X língua falada-escrita.”  
(COSTA, 2005, p. 24). 

 
Essas condições e situações de produção textual levaram, então, os 

internautas a criar/inventar, informal e coletivamente, os variados recursos para 

compensar a „linguagem paralingüística não-verbal‟ ausência de gestos, mímica, 

entonação presentes na oralidade. Recursos esses tais como emoticons (carinhas 

ou caracteretas), abreviações, reduções de palavras, acrônimos ou neologismos, 

a partir da língua materna ou estrangeira, maiúsculas indicando gritos, minúsculas 
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indicando murmúrios, uso excessivo de sinais de pontuação, como reticências, 

interrogação e exclamação, alongamentos de vogais e consoantes, quebra das 

fronteiras das palavras e os diversos recursos multimídias. O ciberespaço tornou-

se uma convenção „tribal‟ para comunicar pensamentos, idéias, emoções a partir 

do teclado.  

Esse autor acredita que essas mudanças dizem respeito ao processo de 

construção discursiva da linguagem e não simplesmente a mera construção ou 

invenção de novos códigos. 

Em suas conclusões, Costa comenta que o “ciberespaço está longe de 

ser um espaço a que todos têm acesso, mas deixa de ser um espaço 

totalitarizante e torna-se um espaço universal para a humanidade que nele está 

plugada”. (p. 26). Com suas vantagens, um mundo interativo, dinâmico, sem 

fronteiras, ágil, colorido, movimentado, sem ser necessariamente um paraíso, se 

crianças e adolescentes invadirem-no o quanto antes, e puderem controlá-lo, mais 

fácil será o desenvolvimento de suas capacidades motoras, lingüísticas e 

cognitivas. Por esse motivo, a sociedade deve estar atenta para esse espaço de 

produção de conhecimento em todas as áreas. 

 

6. Letramento Digital 

 

Xavier (2002, p. 43) que se debruçou no capítulo 2 de sua tese, “sobre a 

emergência do letramento digital”, comenta que as novas tecnologias de 

comunicação propiciam a fundação de um modo binário de enunciar, o modo de 

enunciação digital. Esse parece promover o surgimento do que tem sido chamado 

por alguns pesquisadores das áreas de educação, psicologia, comunicação, 

sociologia e literatura de letramento digital.  

Com o avanço nos estudos em relação ao letramento é comum a 

expressão analfabeto digital, quando se refere àquelas pessoas que ainda não se 

familiarizaram com as novas tecnologias, presentes nas atividades mais simples, 

como, por exemplo, usar o cartão bancário num caixa eletrônico, o vídeo, DVD, a 

TV através do controle remoto ou utilizar o computador.  
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Segundo o autor, é evidente que essas inovações tecnológicas afetam, de 

alguma forma os hábitos, “o ethos e as habilidades sensitivas e racionais dos 

homens, pois atingem diretamente as competências intelectuais e 

comportamentais que levaram anos de investimentos cognitivo, afetivo e material 

para serem adquiridas” (p. 44), e que agora começam a ter sua utilidade e 

eficiência postas em cheque diante desses novos desafios trazidos pela 

informática digital. Nossas capacidades humanas são confrontadas com um 

conjunto de condições e possibilidades de fazer e pensar a partir desse novo 

contexto sócio-técnico. Somos desafiados à revisão e reavaliação às novas 

demandas e interesses dessas novas tecnologias.  

A propósito dessas novas demandas, Xavier critica aqueles que olham as 

novas tecnologias apenas como um incentivo ao consumismo de bens materiais 

desnecessários, que sugerem o aumento do índice de violência social, pelo fato 

do grande desejo de possuir, alimentado pela disseminação de um estilo de vida 

„ultramoderno‟. Esses só enxergam problemas com o avanço das novas 

tecnologias. Mas por outro lado, a indiferença irresponsável não é o caminho mais 

propício. É necessário reconhecer o impacto das tecnologias digitais, mas sem 

entusiasmo demasiado, com as transformações que elas sugerem ou que podem 

promover nas práticas sociais, tendo o computador como a mais engenhosa 

criação da mente humana.  

Enquanto nos meios acadêmicos os sistemas de escrita alfabética têm 

recebido maior atenção nas publicações, por razões etnocêntricas, dentre outras, 

falar em letramento digital é um tanto diferente das práticas de leitura e escrita das 

formas tradicionais de letramento, pois implica também em constatar mudanças 

nos modos de ler e escrever em relação ao livro no papel, mesmo porque o 

suporte das inscrições é outro e acrescenta  

 

“o letramento digital, assim como os demais tipos de letramento, 
instaura diferentes funções (tudo aquilo que o letramento pode 
fazer pelo indivíduo) e usos (tudo o que o indivíduo pode fazer 
com o letramento) no contexto sócio-cultural em que é adotado” 
(XAVIER, p. 55). 
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Esse letramento digital tem levado o homem contemporâneo a reinventar 

seu quotidiano, estabelecendo novas práticas sociais, lingüísticas e cognitivas, 

apontando para uma alternativa em atividades de leitura e escrita nos processos 

ensino/aprendizagem dentro e fora das instituições formais de educação. Esse 

homem enfrenta agora um novo problema, que não mais é o de acesso à 

informação, mas o de seleção, filtragem, processamento e organização do 

conhecimento.  

Agora, para livrar-se do estigma de “analfabeto digital”, é necessário mais 

que dominar a escrita alfabética, é importante conhecer os diversos caminhos das 

diversas informações, saber identificar os hiperlinks3, no trânsito dos milhares sites 

e páginas da Web4, disponíveis na rede. 

Discutindo o aspecto do letramento digital e sua importância, e 

compartilhando com as idéias de Xavier (2002), Dionísio (2005) diz que não basta 

constatar as mudanças na era tecnológica, que tem influenciado as interações, 

mas sugere em sua pesquisa que haja uma revisitação na palavra letramento, 

quando abrange variedades terminológicas como letramento científico, novo 

letramento, letramento visual, letramento mediático etc. A autora defende que “a 

noção de letramento como habilidade de ler e escrever não dá conta de todos os 

diferentes tipos de representação do conhecimento existentes em nossa 

sociedade”. (p.159). Uma pessoa letrada, para atender às atuais demandas, deve 

ser aquela capaz de atribuir sentidos e produzir mensagens advindas de diversas 

fontes de linguagem. 

Pesquisando pré-adolescentes e adolescentes americanos, Tapscott 

(1999), que teve acesso a fóruns on-line, sediados pela New Paradigm Learning 

Corporation, pela York University, pela FreeZone e Alliance for Converging, 

Technologies, com dados de entrevistas com pais, líderes empresariais, gurus da 

cibernética, legisladores, educadores, especialistas em marketing, trabalhos 

demográficos e pesquisa de mercado, esclarece que essa geração está crescendo 

                                                 
3
 Hiperlinks -  Ou simplesmente links, são a alma de uma página da Internet. São eles que permitem o acesso 

fácil entre as diversas páginas (navegação) 
4
 World Wide Web – Uma das muitas redes da Internet criada em 1991, na Suíça, por Tim Berners-Lee para 

conectar, inicialmente, os computadores das instituições de pesquisa para dinamizar e facilitar o acesso. Essa 

Rede se expandiu bastante e popularizou a Internet. 
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cercada da mídia digital e mostra caminhos diferentes para aquela concepção de 

que só é o professor quem detém o saber. Sua investigação aponta como os 

jovens hoje buscam uma nova maneira de aprender, como também as várias 

facetas desse novo domínio pelas crianças e adolescentes, pois os computadores 

povoam 60% dos lares americanos e essa nova geração tem usado a mídia digital 

para aprender conteúdos básicos das diversas áreas do conhecimento, navegam 

na internet sozinhos ou em grupos, com os computadores entrando nas salas de 

aula há uma década e levando os professores a mudar sua maneira de lecionar, 

sem se prender ao seu uso apenas como um processador de texto sofisticado ou 

como um dispositivo para testes. 

Essa nova geração também tem usado o computador para se comunicar, 

fazer contato com outros e formar relacionamentos. Também a usam para 

comprar ou pesquisar coisas que gostariam de adquirir ou desfrutar. 

O autor também traz alguns questionamentos pertinentes quanto ao uso 

exagerado dessas tecnologias: será que esses jovens têm extraído algo de útil no 

uso dessa mídia digital?  Efetivamente, essa tecnologia melhora o processo de 

aprendizado ou está deixando os jovens mais ignorantes e direcionando mal 

nossos esforços educacionais?  E o vício na internet? O que tem de positivo para 

essas crianças passar seu tempo em salas de bate-papo on-line? Enfim, será que 

existe algum modo de proteger as crianças? Essas questões são comuns e 

sempre levantadas por inúmeras pessoas em diversas áreas. Entretanto, para ele, 

os perigos reais exigem uma boa administração de todos os envolvidos e que 

querem proteger as crianças.  

O que as crianças precisam é de melhores ferramentas, mais serviços e 

liberdade para explorar, em vez de hostilidade e desconfiança, elas precisam de 

mudanças na maneira de pensar e no comportamento dos pais, educadores, 

legisladores e empresários, no sentido de acompanhar, orientar, incentivar o uso 

de maneira positiva para evitar algum perigo de exposição a material inadequado 

e experiências desagradáveis. 

Para Tapscott (1999), a aprendizagem dessa nova geração tem adquirido 

uma nova roupagem com o uso das mídias digitais e tem contribuído como uma 
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nova ferramenta pedagógica bastante significativa. A criança não tem abandonado 

suas brincadeiras de pular corda, andar de bicicleta, empinar pipa, pular 

amarelinha e tantas outras brincadeiras do imaginário infantil, mas também tem 

sentido muito prazer em fazer parte dessa geração cercada de tecnologia. 

Muito embora alguns eruditos descrevam a juventude atual como 

materialista, acreditamos, em conformidade com o autor, que esses jovens são 

navegadores, estão mais informados, preocupam-se com questões sociais, 

acreditam nos direitos individuais, como a privacidade e o direito à informação, 

mas não têm hábitos individualistas, ao contrário, têm buscado relacionamentos 

interpessoais. Ficam perturbados a respeito dos desafios do futuro, com tudo o 

que possa dificultar uma vida adulta gratificante, mas discutem cada vez mais as 

mudanças sociais fundamentais.  

Quanto aos valores dessa Geração Net, precisamos refletir que a 

televisão trazia mensagens muito fortes que ajudavam a moldar a visão acerca do 

mundo. A nova mídia, devido a natureza distribuída, interativa e de muitos-para-

muitos, é mais neutra. Um novo perfil está surgindo à medida que as crianças 

passam a comunicar-se, brincar, aprender, trabalhar, comprar e pensar com essa 

mídia.  

Um outro autor, Lévy (1996), explica que esse movimento geral de 

virtualização que hoje afeta não apenas a informação e a comunicação, mas 

também os corpos, a economia, a sensibilidade e o exercício da inteligência, a 

virtualização atinge o estar junto, a constituição dos nós, em comunidades virtuais, 

empresas virtuais, democracia virtual... A digitalização das mensagens e a 

extensão do ciberespaço desempenham um importante papel nessa mudança em 

curso, mas trata-se de uma „onda de fundo‟ que ultrapassa a informatização. Ao 

contrário de temer uma „desrealização‟ geral, Lévy, como Xavier e Tapscott, 

defende uma visão “não catastrofista, entre as evoluções culturais em andamento 

e apesar de seus inegáveis aspectos sombrios e terríveis, exprime-se uma busca 

da hominização” (p. 11).  

Numa reflexão muito pertinente, Lévy acrescenta que essa virtualização 

não é nem boa, nem má, nem neutra, mas faz parte desse movimento do humano, 
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desse „devir outro‟. Por isso não precisamos temê-la, condená-la ou lançar-se às 

cegas a ela, mas precisamos nos esforçar para aprender, pensar e compreender a 

amplitude dessa virtualização. Complementa, ainda, que sua ambição é não só 

“definir o virtual como um modo de ser particular, mas quer analisar e ilustrar um 

processo de transformação de um modo de ser num outro”. 

Sua pesquisa é bastante interessante, em todos os aspectos, pois traz o 

desafio triplo de mostrar o viés filosófico, no conceito de virtualização, 

antropológico, na relação entre o processo de hominização e a virtualização e 

sócio-político, compreendendo a mutação contemporânea para poder atuar nela. 

O autor diz que precisamos considerar a oposição fácil e enganosa entre real e 

virtual. Quando usamos a palavra virtual, por exemplo, empregamos para 

expressar a pura e simples ausência da existência, a „realidade‟, supondo 

somente como efetiva materialização a presença tangível. Isso nos fortalece no 

sentido de entender e valorizar o intercâmbio que permeia nossa pesquisa, pois 

enquanto muitos questionaram a relevância que isso traz para nossa ação 

pedagógica, também compreendemos que faz parte de um movimento muito real 

e que podemos escolher entre ficar à margem dos fatos, ou levar a escola a fazer 

parte desse movimento e abrir espaço para trabalhar os novos gêneros que 

surgem incessantemente e com a mídia digital eles podem se expandir muito 

mais. 

 Segundo Oliveira Neto (2004), falar hoje em Tecnologia é falar do binômio 

Ciência e Tecnologia, pois esses conceitos estão tão imbricados que, 

presentemente 

 

“Ciência e Tecnologia formam um único bloco, monolítico, a 
reclamar e exigir rigorosas políticas e estratégias nos 
planejamentos da ação pedagógica da escola moderna, isso 
porque os educadores perceberam, principalmente, após a 
introdução da informática que ciência e tecnologia se constituem 
um fator essencial para o alcance de seus objetivos nas áreas de 
educação”, (OLIVEIRA, 2004, p. 07). 

 

Esse autor, nas últimas décadas, afirma que a tecnologia passou por 

avanços e obsolescência. O que é novo hoje pode não ser amanhã. No entanto, a 
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prática pedagógica não acompanha essa velocidade em que as mudanças 

ocorrem na tecnologia e na ciência. A dificuldade de alguns setores acadêmicos 

em introduzir estas novas tecnologias como ferramentas e instrumentos de ensino 

e desenvolvimento do aluno. O comportamento pedagógico hoje exige mudanças, 

pois a sociedade industrial e pós-industrial, com a crescente utilização da 

tecnologia da informática, requer uma nova visão na arte de ensinar, que leve, por 

exemplo, à superação de paradigmas que a ciência e tecnologia nos impõem, um 

grande desafio a ser transposto por nossa geração.  

Há algumas escolas ditas informatizadas nas quais o computador fica 

normalmente desligado e instalado na secretaria sob a vigilância de um 

funcionário que cuida da conservação e impede que as crianças curiosas se 

aproximem do equipamento, parece um „objeto‟ em exposição, servindo apenas 

para divulgar que a escola é moderna e informatizada. Esta postura tem ajudado a 

criar uma imagem distorcida do verdadeiro sentido de educar com tecnologia. 

Num cenário de avanços e retrocessos, “a ciência e a tecnologia, 

especificamente a informática, estão possibilitando uma verdadeira revolução no 

processo de ensino e aprendizagem”, (p. 09). Uma razão disso se deve às 

diferentes abordagens de ensino provocadas pelo emprego sistemático da 

informática, com seus inúmeros programas desenvolvidos para auxiliar a 

educação e questionar métodos e processos de ensino tradicionais que muitas 

vezes teimam em ficar à margem da era tecnológica. 

Um ambiente virtualizado, com a otimização da aprendizagem em um 

programa de ensino com bases tecnológicas tende a possibilitar um melhor 

aproveitamento das capacidades cognitivas do estudante. Para que isso ocorra, 

 

“é necessária a construção de um ambiente virtualizado onde o 
aluno seja motivado a entrar; possa expor suas iniciativas e sentir-
se bem com isso; seus sentidos possam interagir com o objeto de 
estudo; e possa haver uma dedução de comportamentos, regras e 
relações do objeto com a realidade. A interatividade, hoje 
característica da Internet, permite que o ambiente forneça 
feedback ao estudante, gerando desafios, estimulando a 
curiosidade e oferecendo perspectivas”. (OLIVEIRA, 2004, p. 22). 
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Em se tratando de Tecnologia Educacional e Interação, o autor faz uma 

reflexão sobre as transformações e desafios que estão diante de nós, nas diversas 

áreas e diz que estamos frente a novas diretrizes para a educação. O cidadão 

desta nova era, precisa atender a outras demandas, como por exemplo, ser 

criativo, participativo, atuante, preparado para enfrentar as mudanças que ocorrem 

na sociedade e os professores têm esse desafio de, diante dessas novas 

exigências, ajudarem o aluno a cumprir tais objetivos. 

Dentre esses desafios, encontra-se a utilização das novas tecnologias de 

informação. Contudo, 

 

“a formação de professores para utilizar o computador como 
recurso pedagógico não pode se reduzir à visão simplista de um 
treinamento operacional. Ao contrário, além da apropriação dos 
recursos da informática, a formação deve provocar reflexões sobre 
como, quando e por que utilizar o computador, já que a nova meta 
da formação é o professor crítico e criativo. Nesse contexto, o 
computador não pode ser visto como „modismo‟, mas como uma 
ferramenta para promover a aprendizagem. Dentro dessa 
perspectiva, a formação dos educadores deve favorecer uma 
reflexão sobre a relação entre teoria e prática e propiciar a 
experimentação de novas tecnologias pedagógicas”. (OLIVEIRA, 
2004, p.24). 

 

Para esse autor, a escola faz parte de um universo em acelerado 

desenvolvimento e para desempenhar sua função de contribuir para a formação 

de indivíduos que exercem plenamente sua cidadania, participando dos processos 

de transformação e construção da realidade, deve estar aberta a incorporar novos 

modelos, hábitos, comportamentos, percepções e demandas. 

Sobre esse aspecto, Perrenoud (2000) constrói uma discussão 

interessante quando, ao traçar as dez novas competências para ensinar, inclui 

„utilizar novas tecnologias‟ e inicia dizendo que a escola não pode ignorar o que se 

passa no mundo, pois as novas tecnologias da informação e da comunicação (TIC 

ou NTIC) trazem contribuições importantes para melhorar a comunicação, embora 

haja ainda um grupo de céticos que ainda duvidam que as tecnologias possam 

trazer mudanças reais em suas condições de trabalho.  
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O autor reconhece que o progresso das tecnologias contribui para novos 

campos de desenvolvimento de competências e traça algumas competências para 

a formação dos alunos desde o ensino fundamental.  

Nesse sentido, percebemos que a escola está sempre em xeque, pois 

essa discussão ao mesmo tempo em que cobra uma mudança significativa, expõe 

um lado que ainda tem muito a avançar, apesar das mudanças.  

Perrenoud sugere „utilizar editores de textos‟, extrapolando algumas 

atividades tradicionais. É claro que isso implicará num maior preparo do professor. 

A escola também precisa acompanhar esse novo empreendimento, incentivar os 

alunos dos usos positivos, mas também mostrar as facetas negativas desse novo 

mundo.  

Outro ponto seria „utilizar as ferramentas multimídia no ensino‟. A partir do 

levantamento histórico do surgimento das várias multimídias que conhecemos 

hoje, o autor explica que hoje nós estamos cercados de um arsenal de elementos 

cada vez mais sofisticados, que ajudarão a desenvolver uma abertura, uma 

curiosidade e expectativas e conclui esse tópico dizendo que  

 

“O mundo do ensino, ao invés de estar sempre atrasado em 
relação a uma revolução tecnológica, poderia tomar a frente de 
uma demanda social orientada para a formação. Equipar e 
diversificar as escolas é bom, mas isso não dispensa uma política 
mais ambiciosa quanto às finalidades e às didáticas”. 
(PERRENOUD, 2000, p. 138). 

 

Concluindo, o autor oferece algumas reflexões, críticas e sugestões, 

deixando o professor bem à vontade para decidir como poderão utilizar as 

novidades tecnológicas em sua sala de aula, com seus perigos e limites. Essa 

utilização poderá ocupar um espaço amplo ou insignificante. Se optarem por esse 

último, não será por ignorância, mas por que viram prós e contras, julgaram que 

não valeria a pena, pelo nível dos seus alunos, da disciplina considerada ou do 

estado da tecnologia.  Pode ser mais simples ficar como está, a passar horas 

pesquisando, sem ter tempo de pensar nos aspectos didáticos. Se os 

especialistas mantêm uma „vigília tecnológica‟ para estarem a par de tudo, os 
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professores deveriam exercer a „vigília cultural, sociológica, pedagógica e didática‟ 

para entenderem o que será feito da escola de amanhã. 

 

 

7. Os gêneros digitais 

 

De acordo com Marcuschi (2003) como estamos numa nova fase, a da 

cultura eletrônica, do telefone, gravador, rádio, TV, computador, e sua aplicação 

mais significativa, a internet, assistimos, com isso, ao surgimento de novos 

gêneros e novas formas de comunicação, tanto na oralidade como na escrita. 

Esses gêneros caracterizam-se muito mais por suas funções 

comunicativas, cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades 

lingüísticas e estruturais. São difíceis de definir formalmente, “devendo ser 

contemplados em seus usos e condicionamentos sócio-pragmáticos 

caracterizados como práticas sócio-discursivas” (p. 20). Têm inúmeras formas e 

do mesmo jeito que aparecem podem desaparecer. 

Nos últimos dois séculos foram as novas tecnologias, especialmente às 

ligadas à comunicação, que motivaram o surgimento de novos gêneros textuais.  

No entanto, não são as tecnologias em si que originam os gêneros, mas a 

intensidade dos usos dessas tecnologias e suas interferências nas atividades 

comunicativas diárias. Assim, 

 

“os grandes suportes tecnológicos da comunicação como o rádio, 
a televisão, o jornal, a revista, a internet, por terem uma presença 
marcante e grande centralidade nas atividades comunicativas da 
realidade social que ajudam a criar, vão por sua vez propiciando e 
abrigando gêneros novos bastante característicos”. (MARCUSCHI, 
2004, p.20). 

 

Surgem, com isso, novas formas discursivas, como editoriais, artigos de 

fundo, notícias, telefonemas, telegramas, telemensagens, teleconferências, 

videoconferências, reportagens ao vivo, cartas eletrônicas (e-mails), bate-papo 

virtuais (chats), aulas virtuais (aulas chats) e muito mais. 
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Mas não são inovações absolutas, pois se ancoram em outros gêneros já 

existentes. Bakhtin já falava na „transmutação‟ dos gêneros e na assimilação por 

outro gerando novos. O surgimento de alguns são favorecidos pelas tecnologias, 

têm forma inovadora, mas nem sempre novas. O telefonema, por exemplo, é 

similar à conversação, mas pelo canal telefônico, efetiva-se com características 

próprias. O e-mail (correio eletrônico) gera mensagens eletrônicas que antecede 

às cartas (pessoais, comerciais etc) e os bilhetes. Contudo, as cartas eletrônicas 

são gêneros novos com identidades próprias. 

O que podemos observar desses gêneros emergentes é a nova relação 

com os usos da linguagem. Em certo sentido, desfazem ainda mais as fronteiras 

entre oralidade e a escrita, pois redefinem alguns aspectos centrais na observação 

da linguagem em uso. Os que surgiram no último século nesse contexto das 

diversas mídias criam formas de comunicação próprias com certo hibridismo 

desafiando as relações entre oralidade e escrita e inviabiliza de forma definitiva a 

velha visão dicotômica ainda presente em muitos manuais de ensino de língua, 

sem deixar de lado também que aos gêneros que têm surgido, integram-se cada 

vez mais tipos de semioses: signos verbais, sons, imagens e formas de 

movimento.  

Em sua pesquisa muito elucidativa, orienta que o trabalho com gêneros é 

uma excelente oportunidade de lidar com a língua no dia-a-dia, em seus mais 

diversos usos. Na vida diária como nas diversas mídias, inclusive na mídia virtual, 

os gêneros produzidos merecem bastante nossa atenção. 

 

8. O gênero e-mail 

 

A partir do que foi ressaltado com as pesquisas anteriores é possível 

imprimir um ritmo mais ágil com as recentes pesquisas de Paiva (2004) e 

Marcuschi (2004), pontuando um pouco sobre o gênero e-mail.  

Segundo Paiva (2004), a mensagem eletrônica surgiu em 1971, quando 

Ray Tomlinson enviou a primeira mensagem de um computador para outro, 

através do programa SNDMSG que acabara de desenvolver. Enviou várias 
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mensagens testes e segundo ele as mensagens testes foram esquecidas. É 

provável que a primeira mensagem tenha sido QWERTIYOP ou algo parecido. Foi 

também Tomlinson quem escolheu o símbolo @ sinalizando a localização de cada 

endereço dos usuários.  Ele trabalha desde aquela época para Bolt Beranek and 

Newman (BBN), uma companhia contratada, em 1968, pelo Departamento de 

Defesa Americana para desenvolver o ARPANET.  

Ainda sobre o assunto, Campbel, 1998 (apud Paiva, 2004) quando viu que 

seu programa funcionava, comentou que Tomlinson enviou uma mensagem aos 

colegas do projeto, contando o fato e instruindo-os a usar o símbolo @ (arroba) 

entre o longin do usuário e o nome do computador provedor.  O primeiro uso do 

correio eletrônico foi para anunciar sua existência. Além desse SNDMSG, 

programa para enviar e-mails, também foi desenvolvido por ele o READMAIL para 

ler os e-mails. 

A rede se expandiu e, segundo informações do site da RNP, a Internet 

chegou ao Brasil em 1988, a partir de uma ação conjunta do Ministério da Ciência 

e tecnologia, CNPq, da FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, da FAPESP 

– Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, da FAPERJ – 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e da FAPERGS – 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. 

A transmissão de mensagens começou de forma oral, com a mediação 

humana, depois surgiram os textos escritos (em tijolos de argila, tábuas de cera, 

papiros e documentos em papel – cartas, bilhetes, memorandos, ofícios, 

requerimentos). Com o advento do computador e a criação do correio eletrônico, 

há uma revolução na transmissão de mensagens.  

O termo e-mail (eletronic mail) é usado em inglês, para o sistema de 

transmissão e como substituição para o texto produzido para esse fim, como 

também para o endereço eletrônico de cada usuário. Em português, nos referimos 

ao canal como correio eletrônico e ao texto como mensagem eletrônica, mas a 

expressão e-mail já é o mais conhecido. O e-mail é geralmente produzido pela 

mesma pessoa que o envia e o receptor, é quase sempre, o destinatário da 

mensagem. Quem media esse envio e essa entrega são os provedores de Internet 
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e seu tráfego é determinado pela rede mundial de computadores, mas a 

velocidade é sempre muito rápida, qualquer que seja a rota seguida. Qualquer 

problema que haja de legibilidade, as mensagens podem chegar em branco ou 

apenas com sinais desconhecidos.  

 Atualmente, é muito raro um estudante de nível superior não ter um e-mail 

“e iniciativas governamentais estão, aos poucos, fazendo com que a Internet, e a 

conseqüente interação por e-mail, estejam ao alcance de todos os jovens em 

idade escolar.” (p. 73).  

Ainda de acordo com Paiva (2004), as mensagens eletrônicas são hoje, 

provavelmente, o gênero de texto mais produzido nas sociedades letradas, 

portanto, observando vantagens e desvantagens nesse novo „artefato cultural‟ 

para a transmissão de mensagens: (p. 73-5), com as quais concordamos e 

copiaremos a título de ilustração. Quanto à velocidade: dependência de 

provedores e acesso; assincronia: pode gerar uma expectativa de feedback 

imediato; baixo custo: em contrapartida um acesso discado ainda ser muito caro 

ou nem todos têm acesso; podemos enviar mensagens com cópias para várias 

pessoas do mundo inteiro: no entanto, pode ir para o endereço errado, bastando 

pra isso errar apenas um carácter; a mensagem pode ser arquivada, impressa, re-

encaminhada, copiada, re-usada: isso pode gerar excesso de mensagens 

irrelevantes; as mensagens têm livre circulação: conseqüentemente, as 

mensagens indesejadas também; as mensagens podem, geralmente ser lidas na 

web, ou baixadas através de software específico: pode haver dificuldade na leitura 

devido à problemas de incompatibilidade desses software; diversos arquivos e em 

diversos formatos podem ser anexados: podem bloquear a transmissão ou conter 

vírus, os arquivos por estarem pesados, deixam a máquina lenta; facilita a 

colaboração, discussão e a criação de comunidades discursivas, superando 

limitações de tempo e espaço, mas o receptor pode ser incluído involuntariamente 

em fóruns ou outros grupos; o usuário é contatado facilmente, por isso pode haver 

certa invasão de privacidade.  

O surgimento do correio eletrônico, apesar de ter sido uma grande 

inovação, dividiu a sociedade entre os „com Internet‟ e os „sem Internet‟ e passou 
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a fazer parte também dos dados pessoais do cidadão com maior inserção social. 

Houve mudança nos hábitos interacionais, aumentou o acesso rápido a 

conhecidos e desconhecidos, diminuiu o uso do correio tradicional e aumentou a 

invasão de privacidade, muitas vezes com as caixas postais cheias de conteúdo 

duvidoso. 

Paiva também comenta ainda que,  a inovação do correio eletrônico permite 

a possibilidade de transmissão de vários tipos de dados, quanto à diversidade de 

textos (o formato, power point, tabelas, gráficos), quanto a imagens (desenhos, 

fotos), quanto ao som (fala e música) e vídeo. Por esse motivo, questiona se o e-

mail é gênero ou canal, pois pelo correio eletrônico circulam vários gêneros (ofício, 

abaixo-assinado, receitas culinárias, propaganda), e defende que existe um 

gênero específico associado a esse novo artefato. No caso do e-mail, “a 

velocidade na composição e na transmissão do texto é um fator determinante na 

caracterização do gênero”(p. 77). 

Sobre a popularidade do e-mail, a autora cita um trabalho publicado em 

1978 pelo Institute of Electronic Engineers, por duas figuras importantes na 

criação da ARPANET, J. C. R. Licklider e Albert Vezza 

 

“uma das vantagens do sistema de mensagens em relação à carta 
é que, em uma mensagem ARPANET, escrever concisamente e 
digitar com imperfeições, mesmo se dirigindo a alguém mais velho 
ou em posição superior, e, até mesmo, para uma pessoa que você 
não conhece, e o destinatário não vai se sentir ofendido...” (p.77). 

 

A autora chama a atenção para algumas características do e-mail, como a 

informalidade, a inobservância de algumas regras ortográficas, a objetividade e a 

ausência de pré-seqüências são algumas características do gênero, observadas 

por alguns cientistas, mas complementa com suas idéias acerca dessas 

características: 

 
“Vejo o e-mail como um gênero eletrônico escrito, com 
características típicas do memorando, bilhete, carta, conversa face 
a face e telefônica, cuja representação adquire ora a forma de 
monólogo ora de diálogo e que se distingue de outros tipos de 
mensagens devido a características peculiares de seu meio de 
transmissão, em especial a velocidade e a assincronia na 
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comunicação entre usuários de computadores. Os aspectos – 
autor, leitor, comunidade discursiva, tecnologia, contexto, texto, 
organização retórica, léxico, sinais verbais (emoticons5 ou 
smileys), e normas de interação – ganham características 
especiais quando se trata desse gênero.” (PAIVA, 2004,  77-8). 

 

Quem produz os e-mails são os seus autores, que podem ser o orientador, 

cliente, amigo, coordenador, colega, subordinado... Numa interação com outros 

usuários, orientando, profissional, subordinado, colega, chefe... Com objetivos 

semelhantes, com a mediação de um artefato cultural eletrônico. Esses usuários 

formam uma comunidade discursiva, a partir de uma competência comunicativa 

compartilhada, que implica em competência pragmática6 tecnológica7 e 

intercultural8, com objetivos comuns, ou seja, para passar tempo, aprender, 

obediência a netiquetas9 e a orientação de moderadores, no caso de listas de 

discussão ou fórum.  

Caracterizando o gênero e-mail, a autora compara-o a gêneros já 

conhecidos e que originou um novo gênero que agrega características: 

 Do memorando, do bilhete, da carta, da conversa face a face e da 

interação telefônica; 

 Dos textos escritos herda a assincronia; 

 Do memorando, semelhanças de forma automaticamente gerada 

pelo software; 

 Do bilhete, a informalidade e a predominância de um ou poucos 

tópicos; 

 Da carta, as fórmulas de abertura e fechamentos; 

                                                 
5
 Emoticons ou smileys – são as „carinhas‟ produzidas a partir de alguns caracteres, já disponíveis na própria 

formatação de alguns e-mails.   
6
 Competência pragmática (sociolingüística, selecionando seus atos de fala, silêncios, emoticons, de modo a 

produzir sentido e estimular a interação e saber conviver).   
7
 Competência Tecnológica (saber fazer, manipular os softwares de produção e gerenciamento de e-mail, 

tirando o melhor proveito de todas as ferramentas disponíveis: mecanismos de edição – copiar, colar, deletar 

informações irrelevantes de mensagem anterior, usar o corretor ortográfico). 
8
 Competência intercultural (capacidade de interagir com pessoas de outra cultura em língua estrangeira 

procurando formas de interação que não gerem constrangimento e nem agridam ao interlocutor e que, ao 

mesmo tempo não representem danos a identidade do enunciador). 
9
  Netiquetas – são etiquetas da Internet, ou seja, algumas maneiras de melhorar a interação e evitar 

problemas. 
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 Dos gêneros orais herda a rapidez, objetividade e a possibilidade 

de se estabelecer um “diálogo”; 

 Da conversa face a face, um formato semelhante com a tomada de 

turno; 

 Da interação telefônica, além de limitações contextuais também 

semelhantes, mas com a possibilidade de colocar em contato 

pessoas que se encontram geograficamente distantes. 

Outras características precisam também ser consideradas, como por 

exemplo: 

Na primeira linha, é obrigatório preencher o campo com o endereço digital 

de um ou mais destinatários. Na segunda linha, o usuário pode inserir endereços 

para onde serão enviadas cópias da mensagem; podemos enviar cópias ocultas, 

pode-se enviar mensagens para várias pessoas sem que o destinatário saiba. Na 

terceira linha temos o assunto que é um elemento importante na decisão de 

prioridade de leitura das mensagens ou de descarte do texto. 

Mais alguns dados da pesquisa de Paiva são relevantes para nossa 

pesquisa: apesar das netiquetas indicarem ser de bom tom inserir cumprimentos e 

despedidas nos e-mails, dados coletados pela bolsista de Iniciação Científica, 

Rafaela Oliveira revelam que em uma seqüência de 1008 mensagens eletrônicas 

da lista de discussão, TESL-L, com a língua inglesa, predominam mensagens sem 

aberturas e/ou fechamentos. Foram apenas 158 e-mails com aberturas e 372 

fechamentos. São 58% de e-mails sem abertura ou fechamento, 16% com 

aberturas e fechamentos, 21% com fechamentos e apenas 5% com aberturas. Em 

nossa pesquisa, todos os e-mails tiveram abertura e fechamento, pois o 

encaminhamento foi esse, devido ao fato da maioria dos alunos estarem iniciando 

a navegar, bem como termos enfatizado a importância de uma identificação mais 

completa por não conhecermos os nossos interlocutores. 

Quanto a alguns pontos negativos acerca do e-mail, como por exemplo, os 

flames10, spams11, scams12 e hoaxes13, a autora ressalta que são desobedecidas 

                                                 
10

 Flames – mensagens agressivas principalmente em listas de discussão. 
11

 Spams – mensagens não solicitadas que invadem nossas caixas postais. Ex.: propagandas de remédios para 

emagrecer, melhorar o desempenho sexual, convite a visitar sites pornográficos, dinheiro fácil etc.  
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a polidez e a qualidade, pois os usuários da Internet sofrem constantes 

desrespeitos à sua privacidade e têm suas caixas postais invadidas por 

mensagens indesejadas, agressivas e inúmeras propagandas. Há pesquisas, 

inclusive, que demonstram a agressividade de algumas pessoas no e-mail do que 

em outras formas de comunicação. 

Na interação por e-mail, alguns “agressores” ficam menos expostos, 

provavelmente por conta da distância entre os interlocutores e à rapidez das 

mensagens produzidas, que implica em menos reflexão e monitoramento do 

processo da escrita.   

Em suas conclusões, Paiva afirma que a Internet e os gêneros vinculados a 

ela têm exercido forte influência nas relações humanas, no exercício da cidadania, 

na vida cotidiana e na educação. “Ter acesso ao correio eletrônico é uma questão 

de inclusão social. O e-mail gerou uma revolução nas relações humanas, 

especialmente na área educacional e merece ser estudado.” (p. 89).  

Para quem já tem acesso, essas mudanças são mais palpáveis porque há 

maior experiência na navegação, na escolha dos sites, na forma da pesquisa, para 

quem está iniciando também é outro tipo de mudança, pois percebemos o 

entusiasmo dos alunos ao irem ao Laboratório, ao terem a oportunidade de se 

comunicar com outras pessoas, formular suas hipóteses lingüísticas em outro 

suporte, ter acesso a uma realidade que às vezes não têm fora do contexto 

escolar. Daí buscarmos a valorização do uso das tecnologias na escola também 

para ampliar as comunicações, as pesquisas, as formas de comunicação.  

Segundo Marcuschi (2004) o e-mail tornou-se popular nos anos 80 e 

assumiu a feição atual em meados dos anos 90.  Por quase uma década, o e-mail 

tinha apenas algumas linhas e, apesar de sua emissão ser relativamente rápida, a 

recepção era muito lenta.  

Houve profetização à época, dizendo que seria o fim dos correios 

tradicionais e das cartas escritas. No entanto, isso não se verificou, como também 

os e-livros (livros eletrônicos) não representam a menor ameaça aos livros 

                                                                                                                                                     
12

 Scams – mensagens como conto do vigário, para induzir o leitor a prejuízo financeiro. 
13

 Hoaxes – mensagens objetivam ludibriar o leitor, como os trotes e mitos urbanos, como alerta contra vírus 

ou pretensas mortes anunciadas de celebridades, correntes para ajudar crianças que sofrem de câncer etc. 
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impressos. Ocorreu isso também com o surgimento do telefone que parecia que 

iria enterrar os correios. No entanto, pouco mudou quanto a isso, como também a 

televisão não levou vantagem sobre o rádio. “Em comunicação, parece que as 

tecnologias mais colaboram do que competem” (p. 39).  

Nesse ponto, podemos confrontar as idéias dos dois autores anteriores, que 

analisam, à luz de suas pesquisas e leituras, sobre as contribuições do surgimento 

da era tecnologia. No correio eletrônico, há uma forma de comunicação escrita, 

normalmente assíncrona, de enviar mensagens entre usuários do computador e 

geralmente os interlocutores são amigos e ou conhecidos e raramente ocorre o 

anonimato, o que é uma violação de normas do gênero (como a carta anônima). 

Essa característica o diferencia dos bate-papos. Em geral, são pessoais, o que o 

diferencia das listas de grupos ou fóruns de discussão. Há também a publicidade 

através de e-mail, já institucionalizada, e que deve ser diferenciada do lixo 

eletrônico (spam), que enche nossas caixas de e-mails.  

Quanto aos interagentes, os e-mails podem apresentar como característica: 

(a) de um emissor a um receptor; (b) de um emissor a vários receptores ao 

mesmo tempo, no caso das mensagens com cópias. 

Quanto ao formato textual, é normal compará-lo a uma carta, um bilhete ou 

um recado, pois tem um cabeçalho (padronizado, fixo e posto automaticamente 

pelo programa, para o usuário apenas preencher). Tem uma parte pré-formada e a 

outra livre contendo o texto da mensagem propriamente. A remessa pode receber 

textos anexados (attachment). Os elementos constituintes deste formato textual 

geralmente são:  

1) Endereço do remetente: automaticamente preenchido 

2) Endereço do receptor: deve ser inserido (quando não for uma resposta) 

3) Registro automático de data e hora do envio da mensagem 

4) Localização específica para inserção do assunto a ser tratado na 

mensagem a ser enviada: precisa ser preenchido, a não ser quando se adota o 

que veio no caso de uma resposta  

5) Espaço para incorporação da mensagem com ou sem vocativo, texto e 

assinatura (Corpo da mensagem) 
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6) Estrutura que viabiliza  anexar documentos com indicação automática ao 

receptor  

7) Mecanismos que favorecem as possibilidades de cópias a outros 

endereços: a ser preenchido (visível ou não ao receptor) 

8)  Inserção de carinhas, desenhos e voz. 

Em alguns casos, há um certo encadeamento de turnos, quando temos 

uma seqüência grande de e-mails que não foram apagados e podem ficar com 

arquivo sequencialmente anexado.  

Em muitos casos os e-mails parecem um bilhete, pois tem uma estrutura 

típica, sua linguagem não é monitorada, no entanto pode ser bem elaborado, 

escrito em separado, ser feito um rascunho, para serem enviados mais tarde. Não 

tem limite no tamanho, mas normalmente, não ultrapassa 5 ou 10 linhas e não é 

usual colocar parágrafo. Seus formatos são livres, podendo ou não ter arquivos de 

textos anexados no tamanho que o provedor comporta.  

É um gênero que apresenta semelhanças com as cartas por favorecer ao 

emissor/remetente resposta da mensagem enviada ao destinatário. Quando não, 

supõe-se que o destinatário não recebeu ou não quer responder. Pode haver erros 

quanto ao endereço. Uma das vantagens percebida neste gênero é a transmissão 

instantânea,  diminuindo o tempo de recebimento. 

Para concluir, (Johnson apud Marcuschi, 1997:15), que em suas análises 

observa que essa forma de comunicação tem traços do gênero tradicional, 

conhecido na escrita, mas traz elementos novos, em especial na relação com a 

oralidade. Efetivamente estão constituindo um novo gênero por suas 

peculiaridades formais e discursivas. 

Teixeira Filho (2002:31), em Mensagem para você, apresenta algumas 

reflexões acerca dessa forma de comunicação via internet: “a Internet é hoje, 

antes de tudo, um meio de comunicação e, de todos os recursos que esse meio 

traz, o e-mail – ou correio eletrônico – é de longe o mais utilizado”, (p. 31). Embora 

ainda não substitua, no gosto do público, o telefone, a televisão e o rádio, o e-mail 

é uma ferramenta muito popular. No Brasil, seu uso se aproxima muito da 

oralidade, como numa conversa informal. Nesse sentido, outras formas de 
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comunicação – chats, salas de bate-papo virtuais e instant messengers (softwares 

de mensagens instantâneas) – surgiram no rastro dos hábitos de comunicação 

criados a partir do e-mail, e graças também a esse gosto dos brasileiros pela 

conversa descontraída. 

Segundo o autor, o uso do e-mail tem sido explorado por algumas 

organizações na implantação da gestão do conhecimento, pois nas comunidades 

virtuais de prática, é possível registrar, editar e disseminar a considerável 

quantidade de conhecimento que flui espontaneamente na troca de e-mails entre 

os membros dessas comunidades, pois o conhecimento é explicitado e 

compartilhado na empresa de forma bem natural. A riqueza de informações, 

experiências, idéias criativas e conhecimento que circulam nessas comunidades, 

até mesmo em mensagens esporádicas e espontâneas entre os colaboradores de 

uma empresa, é bastante significativa. Esse recurso ainda não é muito 

reconhecido, pois o aproveitamento desses e-mails que transitam nas 

organizações para formação e atualização de uma memória organizacional, ainda 

fica aquém do potencial que esse recurso apresenta. 

 

9. Documentos Oficiais e implicações das novas tecnologias para a 

educação  

 

O documento oficial PCN de Língua Portuguesa (1997), explicita apenas 

que, dentre os objetivos gerais do Ensino Fundamental em relação ao uso das 

tecnologias, é importante “saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos 

tecnológicos para adquirir e construir conhecimento”. Há, assim, uma necessidade 

urgente de reformulação e complementação quanto ao uso das novas tecnologias 

na escola. Por outro lado, o Governo Federal está constantemente incentivando 

pesquisas científicas com ênfase às novas tecnologias, proporcionando aos 

Estados um maior investimento nessa área.  

No âmbito municipal, a Prefeitura da Cidade do Recife vem desenvolvendo 

várias atividades voltadas à área tecnológicas, como por exemplo, o incentivo à 

formação continuada dos professores nessa área e a criação das Escolas 
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Itinerantes de Informática (EII). A Proposta Pedagógica da Rede Municipal do 

Recife (2002), também contempla essa área, valorizando que as sociedades 

contemporâneas exigem que os sujeitos interajam com as novas tecnologias e a 

comunicação de massa presentes no cotidiano. A proposta busca formar, por meio 

da educação, sujeitos capazes de dialogar, promovendo a consciência de si 

mesmo e do outro, a co-responsabilidade e o respeito às diferenças.  

A caracterização da área de Linguagens e Códigos é constituída de 

componentes curriculares que veiculam as diferentes formas de expressão, tais 

como: Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Língua Estrangeira e 

Informática.  A tecnologia permeia todas as áreas, já que se expressa em toda e 

qualquer ciência, contribuindo para seu avanço, atuando como ferramenta e 

permitindo contextualizar os conhecimentos de todas as áreas e componentes 

curriculares. É mais importante, portanto, que os alunos saibam lidar com a 

informação e não que simplesmente a retenha. Eles necessitam saber por que 

estão aprendendo, terem clareza quanto aos objetivos e ao processo educativo e 

como isto se articula com os processos da vida fora do contexto escolar. 

Assim, o objetivo maior dessa área é possibilitar ao aluno o uso das 

diferentes linguagens, articulando-as nas mais diversas situações e contextos 

sociais com interlocutores, enquanto leitor e/ou produtor. 

As competências gerais da área, a distinguir, são: 

  Fazer uso dos sistemas simbólicos, das diferentes linguagens, de forma 

crítica e criativa, como meios de organização cognitiva, afetiva, social e 

cultural da realidade, construindo significação, expressão, comunicação e 

informação; 

 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, a função, a 

organização e a estrutura das manifestações literárias, artísticas e culturais, 

de acordo com as condições de produção e recepção; 

 Compreender e usar as diversas linguagens – verbal, visual, gestual, 

sonora – e seus sistemas simbólicos para criar significados a partir da 
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interação com a realidade física e social, construindo a própria identidade 

cultural, estética e ética; 

 Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, 

associando-os aos conhecimentos científicos, com as linguagens que lhe 

dão suporte e aos problemas que se propõem solucionar. 

De acordo com a proposta, o ensino da língua materna não prescinde de 

uma reflexão de como ela se dá como prática coletiva, com existência social na e 

para além da escola, constituída histórica, cultural e simultaneamente com 

múltiplos sujeitos em realizações concretas de interação. Como o texto é a forma 

materializada, manifestação da língua e, portanto, mediador desses vínculos, pois 

a relação ocorre com o outro sempre por meio dele, seja verbalmente ou não, 

propõe-se que ele, na escola, seja também reflexo dos diferentes contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – METODOLOGIA 

 

Objetivo 

 

O objetivo dessa pesquisa é investigar a produção de e-mail por crianças 

do 3º ano/I Ciclo (2ª série) do Ensino fundamental I. Para tal, foram investigados 

alunos de duas escolas públicas da Rede Municipal do Recife, produzindo e-mail 

pessoal e formal. 

 

Participantes 

 

Participaram desse estudo duas professoras de 2 (duas) escolas da RPA 2, 

pertencentes a Rede Municipal do Recife e um grupo de 19 alunos de cada 

escola, perfazendo um total de 38 alunos. Escolhemos essas duas escolas, por 

possuírem Laboratórios de Informática em boas condições de uso.  Inicialmente, 

participaram todos os alunos, mas devido às faltas por doença, mudança de 

endereço, viagens, transferências e também para não perdermos o encadeamento 

nas atividades propostas, tivemos que selecionar apenas aqueles que concluíram 

todas as etapas. 

A professora 1 é formada em Pedagogia, tem dois contratos na Rede, 

pela manhã nessa escola que pesquisamos e à tarde como coordenadora 

pedagógica em outra escola. Na escola que pesquisamos, ela trabalha com uma 

turma de 27 alunos do 3º ano/I ciclo (2ª série) os quais têm entre 08 e 10 anos de 

idade e denominaremos a escola de “A”. Essa escola funciona os três turnos, 

pela manhã e à tarde com a educação infantil e o ensino fundamental I e à noite 

com o EJA. Tem também o horário intermediário. Todos os alunos moram em 

torno da escola ou em comunidades vizinhas. Da turma toda apenas um aluno 
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utiliza o computador do primo quando vai visitá-lo.  A professora também tem 

computador em casa e usa algumas vezes para suas atividades de coordenação 

pedagógica. 

A professora 2 é formada em Pedagogia, com especialização em 

Matemática e trabalha nessa turma com 24 alunos do 3º ano/I Ciclo (2ª série), com 

a faixa etária entre 08 a 11 anos de idade e denominaremos “B”. Essa escola 

funciona dois turnos com a educação infantil e o ensino fundamental I. Todos os 

alunos são de comunidades vizinhas à escola. Nenhum aluno tem computador em 

casa, mas um aluno utiliza o computador de um amigo que mora perto da casa 

dele. A professora tem computador em casa, mas não o utiliza. Tem muito pouca 

experiência com computadores. 

Para a coleta de dados, apenas 19 alunos de cada escola concluíram a 

maior parte das atividades. Como a princípio formamos duplas de comunicação 

para a troca dos e-mails entre os alunos das duas escolas, continuamos com os 

mesmos alunos até o fim da pesquisa. 

 

Procedimentos:  

 

A princípio visitamos algumas escolas, conversamos com alguns 

professores sobre as condições do Laboratório de Informática, se os 

computadores estavam completos, com boa conservação e como era a conexão. 

Após a escolha das escolas fomos conversar com a Direção, com as 

professoras e os alunos sobre o que pretendíamos realizar e saber se eles se 

dispunham a trabalhar conosco. Nas duas escolas escolhidas a receptividade foi 

muito boa e todos se dispuseram a participar da pesquisa. Ficou acordado que 

iríamos realizar as atividades duas vezes por semana, em dias alternados. Ou 

seja, segunda e quarta na escola A e terça e quinta na escola B.  

Tomamos conhecimento de que as escolas possuíam 5 (cinco) 

computadores e um responsável pelo laboratório, Multiplicador do PROINFO. 

Mesmo tendo cinco computadores, apenas quatro ficariam disponíveis, em ambas 

as escolas, pois um ficava para as atividades da secretaria ou dos professores.  
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Foram propostas, a cada uma das professoras e aos respectivos alunos 

envolvidos, um projeto didático que incentiva e motiva os alunos envolvidos a 

leitura de livros de Literatura Infantil e a produção de um texto – num primeiro e-

mail (pessoal) com uma resenha do livro lido e indicado para o colega da outra 

escola ler e de um segundo e-mail (formal) para solicitar às respectivas editoras, o 

livro de história indicado pelo colega, para o acervo da biblioteca da escola.  

Cada professora recebeu por escrito e com antecedência, de pelo menos 

uma semana, as instruções para conduzir cada uma das aulas, pois queríamos 

que elas se inteirassem das atividades que seriam desenvolvidas, tirassem 

alguma eventual dúvida em tempo hábil e, principalmente, porque seriam elas que 

conduziriam as atividades. 

Os dados foram construídos de anotações e observações gerais, como 

também das gravações das aulas. 

Apresentamos a seguir um quadro com a síntese das aulas e as instruções 

entregues às professoras. 

QUADRO 1 - Programação das aulas a serem realizadas 

Aulas Atividades 

1 Reflexão sobre o que é um e-mail e criação do endereço de cada 
aluno. 

2 Aprendizagem de como ler um e-mail (cada aluno terá recebido 
pelo menos um e-mail convidando-o a participar dessa 
experiência, enviado pela pesquisadora).   

3 Discussão sobre as características de um e-mail (cabeçalho, 
assunto, data, hora, mensagem, etc) a partir do que eles 
receberão e outros levados para a sala impressos, com toda a 
turma.  

4 Mostrar para os alunos o que é uma resenha a partir da vivência 
deles em uma situação proposta e estimulá-los a participar do 
projeto. 

5 Elaboração e envio de um e-mail a um aluno da outra escola. 

6 Ler e refletir sobre os e-mails recebidos da outra escola. 

7 Enviar e-mail para a editora (cada aluno enviará para uma 
diferente, conforme lista distribuída previamente) solicitando a 
doação de livros para a biblioteca da escola, a partir de um projeto 
literário vivenciado com os alunos.   

8 Ler os e-mails recebidos para ver se as editoras responderam.  
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1ª AULA:  

 

Objetivo: Refletir sobre o que é um e-mail e criar o e-mail, a partir de questões 

tais como: 

  

1) Refletir com o grupo de alunos sobre o que é um e-mail. 

- Vocês sabem o que é um e-mail? 

- Já receberam ou mandaram um e-mail?  

- Quais são as situações que se usa o e-mail?  

- Pra que serve? 

- Vocês sabem o que é um provedor? 

  

 2) Criar um e-mail no site do Yahoo 

- Refletir com os alunos sobre as informações necessárias a essa criação 

- Explicar o que consta no contrato proposto pelo Yahoo, perguntar se eles 

aceitam e então clicar no “de acordo”. É bom aproveitar para discutir sobre a 

importância de lermos os contratos antes de assinar, e só então assiná-lo. 

- Preencher o cadastro conversando sempre com os alunos que se usa letra 

minúscula, que o CEP não tem nenhum traço e que use o da escola 

- O e-mail seguirá um padrão: nome deles mais a sigla da escola 

ex.:lucasemahr@yahoo.com.br 

- Sugerir que eles coloquem a data de nascimento como senha para garantir que 

caso o aluno a esqueça, a professora saiba.  

- Pedir que cada aluno anote num papel o seu e-mail e sua senha.  

 

 

 

2ª AULA: 

 

 Objetivo: Levar os alunos a saberem manipular o computador para ler um e-mail 

http://www.webmail.ufpe.br/src/compose.php?send_to=lucasemahr%40yahoo.com.br
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- Explorar a tela (perceber que aparece o nome da pessoa em cima, procurar o 

envelope, se está aberto ou fechado, e o que tem escrito ao lado)  

- Refletir sobre se houver mensagens. Quantas? Quem será que mandou?  

(Cada aluno terá recebido o primeiro e-mail do Yahoo, dando as boas-vindas e o 

segundo da pesquisadora convidando-os a fazer parte do Projeto). 

- Explorar o que tem escrito na mensagem: remetente, assunto, data e hora do 

envio, tamanho. 

 

 

 

 

3a AULA (na sala de aula normal) 

 

Objetivo: Discutir sobre o gênero textual e-mail a partir da análise de e-mails 

 

- Levar diferentes e-mails (impressos e entregues pela pesquisadora) para, a partir 

deles, refletir sobre as características do gênero e-mail 

- Quais são os e-mails? 

- Listar as características que elas devem discutir. 

- Os alunos lerão em pequenos grupos um e-mail e depois refletirão com os 

colegas de sala os diferentes e-mails. 

- Sistematizar as características e os diferentes objetivos que as pessoas podem 

ter ao mandar um e-mail. (para quem – quais os interlocutores? endereço do 

remetente, data e hora, endereço do receptor, possibilidades de cópias a outros 

endereços, assunto: preencher a cada vez e se for resposta pode deixar o que 

veio, corpo de mensagem, anexo de documentos, inserção de emoticons, 

desenhos...)  
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4a  AULA 

 

Objetivo: Mostrar para os alunos o que é uma resenha a partir da vivência deles 

em uma situação proposta e estimulá-los a participar do projeto 

 

- A professora realizará a leitura da resenha do livro “A Princesa e o Guerreiro - 

uma história de amor” e discutirá com os mesmos sobre o que será a história. 

- A professora lê a história.  

- Ao final, partindo da experiência que eles acabaram de vivenciar, discutir o que é 

uma resenha de um livro.  

- Não é para definir o que é uma resenha no início. Eles precisam vivenciar a 

função de uma resenha para depois a professora recuperar essa função e discutir 

as características. 

- Levar os livros para que as crianças escolham o que mais gostaram. 
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CAPÍTULO III – Descrição das aulas 

 

Na 1a aula, o objetivo era refletir com os alunos o que é endereço 

eletrônico ou um e-mail e, então, propor que cada um criasse o seu e-mail. Para 

tal, as professoras foram orientadas a levar seus alunos para o laboratório de 

informática e lá conversar com eles sobre o que é um e-mail, se já haviam enviado 

ou recebido um, quais são as situações que se usa o e-mail e para que o 

utilizamos. Em seguida, a professora deveria orientar os alunos a ligarem os 

computadores, conversar sobre os diferentes provedores e criar um e-mail e uma 

senha individualmente com cada aluno. Ao término, cada aluno anotava em um 

papel o seu e-mail. 

A professora 1 da Escola A inicia explicando às crianças, na sala de aula, 

no que consistiria a pesquisa e diz que iriam para o laboratório de informática 

realizar algumas atividades que implicavam a comunicação com alunos de outra 

escola pelo computador e pergunta às crianças:  

(Professora 1): “Vocês sabem o que é um e-mail? Já receberam ou 

enviaram um e-mail? Conhecem alguém que tem um e-mail? Alguém aqui já 

conversou na internet?” 

Apenas um aluno respondeu: 

 “Eu sei o que é porque meu amigo tem computador e conversa na 

internet. Quando eu vou jogar, meu amigo fica no computador.” 

A professora dá exemplos de alguns provedores e fala do que 

escolhemos para usar, que poderia ser qualquer outro, mas que esse vai ser o 

escolhido para a pesquisa por ter um bom espaço, ser de fácil acesso, 

disponibilizar e-mail grátis. Explica o que é e-mail, conforme reproduzido abaixo: 

 
“O e-mail é o nosso endereço no computador, nós usamos o 
e-mail para nos comunicar com qualquer pessoa que 
também tenha um, a pessoa pode acessar ele de qualquer 
computador que tenha Internet de qualquer parte do mundo. 
Antigamente as pessoas mandavam mais cartas, mas hoje 
como temos o computador, mandamos e-mail; então cada 
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um escolhe um provedor, que pode ser da BOL, UOL, 
HOTMAIL, YAHOO... que é o que vamos usar”. 

 

As crianças não entenderam de imediato. Silêncio... pouca interação, 

negações... Isso já era esperado, pois falar sobre algo não parece ser uma 

metodologia adequada para a apreensão de um conhecimento, muito menos um 

tão específico quanto à informática.  

Como já é costume na escola, os alunos vão em grupos ao laboratório de 

informática e  trabalham em duplas ou individualmente. Assim, os primeiros alunos 

trabalharam em duplas, pois só havia 4 (quatro) computadores disponíveis. Mas 

cada um ia fazendo o seu cadastro. Constatamos que esses alunos tinham 

familiaridade com o computador porque costumavam ir ao laboratório da escola 

para digitar algum texto proposto em sala de aula, mas nenhum deles possuía e-

mail nem tinha mantido contato com outros amigos de outros lugares.  

A Professora 1 - seguiu o roteiro da atividade, abriu a internet, mostrou 

como poderia entrar, digitou o endereço do provedor Yahoo, www.yahoo.com.br, 

pediu que procurassem o comando Cadastre-se, à direita na página do Yahoo e 

instruiu para irem lendo e escolhendo as alternativas. Na primeira intervenção 

pedagógica houve a necessidade de algumas formas de mediação, em que a 

professora 1, dava comandos individuais para aqueles que tinham mais 

dificuldades, como click aí dentro, faça assim, preencha isso, leia isso, não faça 

mais nada, espere, aperte aí, digite sua senha, confirme sua senha...  

Buscando evitar que os alunos esquecessem as senhas, ficou acordado 

que as mesmas seriam as datas de nascimento dos alunos. Assim, a professora 

levou para o laboratório um pedaço de papel com a data de nascimento de cada 

um (depois esses dados foram transformados numa lista contendo: nome, e-mail e 

senha).  

No momento em que o provedor pediu o CEP da rua, todos escreveram o 

CEP da escola no espaço que solicitava isso, para que não fosse necessário 

procurar o CEP das ruas de todos. 

À medida que os tópicos do cadastro iam avançando e os alunos 

preenchiam determinado espaço, perguntavam: 

http://www.yahoo.com.br/
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Terminei! E agora eu faço o quê? 
Os alunos seguiam os passos, preenchendo o cadastro escrevendo o 

endereço. Houve um momento em que um aluno perguntou: 

 Tia, como se escreve essa letra @?. A professora 1 explicou como se 
digitava o caractere @: 

Você segura essa tecla que tem a seta ou Shift mais a tecla com o 
número 2. 

Mas para que os alunos entendessem mesmo, mostrou um teclado sem 

uso que estava na sala. Ela ia explicando e quem já ia terminando, podia enviar o 

cadastro para ser aprovado pelo provedor. Muitos cadastros voltavam dizendo que 

precisava preencher algum campo preenchido errado ou que faltou. Quando o 

cadastro estava todo correto, o Yahoo já mandava uma mensagem de boas 

vindas, confirmava o e-mail, a senha e a pergunta secreta, os alunos as anotavam 

em seus cadernos para não esquecer. Assim, as crianças cumpriram os 

comandos dados pela professora para utilizarem o software do correio eletrônico. 

Eram comandos técnicos, a princípio, mas necessários, pois até alunos maiores 

ou nós mesmos precisamos de orientação para preencher o cadastro na primeira 

vez.  

A professora 2 da Escola B, na 1ª atividade, sabendo pelos roteiros de 

aula que havia recebido que trabalharia com e-mail, se antecipou e procurou 

explicar para seus alunos durante as aulas da semana o que era o gênero e-mail. 

Para isso, propôs uma pesquisa, na qual os alunos recortaram e colaram num 

cartaz o significado da palavra e-mail, exemplos de provedores, maneiras das 

pessoas se comunicarem... Como resultado dessa pesquisa os alunos 

confeccionaram um cartaz que mostrava o significado do e-mail e exemplos de 

como usá-lo numa diversidade de momentos. Esse cartaz tinha um texto da 

Revista Nova Escola14 e ela deixou-o afixado na classe, como segue abaixo: 

                                                 
14

 Revista Nova Escola – edição 175 – setembro/2004 – Na troca de e-mails, a língua portuguesa ganha 

valor. 
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Na primeira intervenção pedagógica para a atividade 1, a professora 2 

refletiu com os alunos o seguinte: 

“Vamos ver, gente, vocês lembram o que conversamos sobre 
o e-mail, não é? O que é um e-mail? Qual é o provedor que 
vamos usar? O Yahoo, não é? Esse é grátis. Mas tem outros 
não tem? Quais são alguns nomes de provedores que vimos 
na pesquisa? Tem outros como o HOTMAIL, BOL, UOL... 
Com o que o e-mail se parece? Quais as semelhanças e 
diferenças do e-mail com a carta, o bilhete ou uma conversa 
telefônica? Antigamente, nós escrevíamos mais cartas, hoje 
nós podemos passar um e-mail para qualquer pessoa para 
qualquer parte do mundo e ele chega muito mais rápido, 
então uma das características é ser mais rápido. A diferença 
é que eu não compro mais selo, não vou ao Correio. Um e-
mail se parece com um bilhete porque ele pode ser curto 
também, com poucas informações. É diferente porque nós 
fazemos o bilhete num pedaço de papel, escrevemos com 
uma caneta, no computador nós escrevemos com o teclado, 
numa página da internet. Em que ele se parece com o 
telefone? É uma comunicação, é uma conversa, só que no 
computador. Nós mandamos uma mensagem, esperamos 
pouco ou muito tempo e temos a resposta”. 

 
E explicou o significado da palavra e-mail: 
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“Como nós estudamos, e-mail é o nosso endereço eletrônico, 
onde enviamos uma mensagem eletrônica e isso é uma nova 
maneira de se comunicar porque é através do computador. 
Antigamente as pessoas se comunicavam através do pombo 
correio, hoje nós nos comunicamos por carta, bilhete, 
telefone... e também por e-mail”. 

 

Apesar da antecipação da explicação da atividade, percebeu-se que essa 

atividade foi muita bem recebida pelos alunos porque eles levantaram para 

mostrar à pesquisadora, leram novamente, mostraram os recortes e responderam 

bem às perguntas da professora quando ela fez uma espécie de revisão. 

Na ida ao laboratório, o trabalho em dupla possibilitou a ajuda entre os 

alunos tanto para compreender os comandos como para digitar os dados. Os 

alunos iam algumas vezes ao laboratório digitar textos ou atividades que a 

professora encaminhava, então já tinham familiaridade com o teclado e o mouse.  

A professora 2 mostrou o local de digitar o endereço do site, digitou 

www.yahoo.com.br  e disse que cada um ia fazer isso a partir daquele dia todas as 

vezes que quisesse entrar nesse site, abriu a página do Yahoo, pediu para eles 

procurarem a palavra Cadastre-se e pediu para clicar nela, à direita, como 

aparece na página do Yahoo.  

Alguns alunos perguntaram: como faço pra escrever dentro desses 

espaços? ao que ela respondeu: ah, tem que clicar dentro dos espaços com o 

mouse, vai lendo e respondendo.  

Cada aluno recebeu da professora um papel com sua data de 

nascimento, que seria a senha e o CEP da escola para não precisar pesquisar o 

de cada aluno. Explicou que esse número seria para todos. 

Nesse dia, os alunos envolvidos na pesquisa fizeram os e-mails. Cada 

dupla que terminava, ela já trazia outra para fazer o cadastro. 

Após essa primeira atividade com as professoras, com o intuito de 

esclarecer um pouco mais sobre o gênero que buscava trabalhar – o e-mail -  

http://www.yahoo.com.br/
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entreguei a cada uma, cópias de um texto de Marcuschi15 sobre Gêneros digitais e 

uma pesquisa de Paiva16 sobre e-mail. Elas disseram que leram, mas não 

comentaram nada. 

 

Na 2ª aula, o objetivo era que os alunos aprendessem a ler um e-mail. 

Assim, a professora 1 seguiu os mesmos procedimentos de conexão da aula 

anterior: conectou a internet, entrou no provedor Yahoo, pegou o saco com todos 

os e-mails e senhas dos alunos e distribuiu com eles. Em seguida, explorou com 

eles tudo o que estava escrito na tela: algumas propagandas, o que significa o 

ícone envelope fechado ou aberto, se tinham mensagens e quantas estavam sem 

ler, quem enviou, o nome da pessoa que enviou a mensagem. Após essa 

exploração, questionou: O envelope está aberto ou fechado? Vejam, vocês têm 

quantas mensagens? Quem enviou? Os alunos foram orientados a abrir os e-

mails e explorar o que tinha escrito na mensagem: remetente, assunto, data e 

hora do envio, tamanho... Nesse momento eles teriam duas mensagens, a do 

provedor dando as boas-vindas e outra da professora/pesquisadora convidando-

os a fazer parte do Projeto, de acordo com a transcrição abaixo:  

 
Olá, crianças! 
Convido vocês para participarem de uma conversa com 
crianças que estudam em outra escola da Prefeitura do 
Recife e também estão no 3º ano do I ciclo. Vamos 
conversar através de e-mail, sobre histórias infantis que 
vamos ler. Espero que gostem. Um grande beijo! 

 

Quando os alunos viram os e-mails que receberam convidando para a 

pesquisa, ficaram muito felizes e quiseram logo responder. Estavam ansiosos para 
                                                 
15

 Marcuschi, Luiz Antonio. Gêneros funcionais emergentes no contexto da tecnologia digital. In: 

Marcuschi, Luiz Antonio; Xavier, Antonio Carlos (orgs.). Hipertexto e gêneros digitais: novas 

formas de construção do sentido. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2004, pp. 13-67. 
 
16

 Paiva, Vera Lúcia Menezes de Oliveira. E-mail: um novo gênero textual. In: Marcuschi, Luiz 
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algo mais e para enviar também. Percebemos que os alunos estavam com 

vontade de se comunicar e usar o computador, além de ser uma confirmação de 

que o computador abre possibilidades para a escrita, mesmo uma escrita teclada. 

A professora 1 explicou:  

“Olha, até aqui vocês só preencheram um cadastro para abrir 
a conta de e-mail e receberam um e-mail convidando para 
fazer parte da pesquisa. Da próxima vez iremos escrever e 
enviar um e-mail, certo? Tenham paciência que vocês ainda 
vão responder, por enquanto vocês só receberam e leram os 
que receberam.” 

 

A ansiedade era muita, mas havia necessidade de agir com cuidado e 

sem pressa para as etapas seguintes não serem atropeladas.  

A professora 2  conversou bastante conosco antes de segunda atividade, 

pois sentia a necessidade de ter mais clareza sobre como iria realizá-la com os 

alunos, explicou que estudou um pouco, mas não se apropriou em tão pouco 

tempo de conceitos tão novos, pois ela ainda não tinha familiaridade com o 

gênero, não o usava com freqüência, para poder até tirar alguma conclusão a 

partir do uso. Assim, leu cada instrução da atividade que entregamos e foi tirando 

as dúvidas, como por exemplo: Eu posso dizer aos alunos que o e-mail é como 

uma carta que recebemos, só que no computador?  

Foi respondido que sim e lembrada a necessidade dela ler os textos 

entregues na aula anterior, esclarecendo que pesquisadores como Bakhtin (2003) 

Marcuschi (2004) e Paiva (2004) apontam para isso, quando falam na 

„transmutação‟ dos gêneros e na assimilação por outro gerando novos, nas 

semelhanças desse novo gênero com textos que o antecederam.  O e-mail 

(correio eletrônico) gera mensagens eletrônicas similares às cartas (pessoais, 

comerciais etc.) e aos bilhetes.  Contudo, as cartas eletrônicas são gêneros novos 

com identidades próprias. 

Os alunos ficaram muito felizes ao receber o e-mail convidando para a 

pesquisa, também queriam responder, mas a professora disse que da próxima vez 

poderiam.  Todos os alunos participantes cumpriram esta etapa da atividade. 
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Na 3ª aula, nosso objetivo era discutir as características do e-mail. Para 

isso, foram entregues aos alunos 12 e-mails impressos que variavam quanto: a 

presença de publicidades, emoticons, mensagens curtas, longas, anexos, textos 

no próprio corpo da mensagem, mensagens seqüenciadas (que os usuários não 

apagam e vão ficando na mesma página), e-mails enviados a amigos (informais) e 

dirigidas a desconhecidos (formais), e-mails que voltavam por causa de erros, de 

acordo com a descrição abaixo:    

Os e-mails 1 e 2 (anexo 1), podem ser identificados como e-mail pessoal. 

Contêm arquivo em anexo, com uma mensagem comemorando data específica (o 

dia do abraço) e uma piada. No corpo de mensagem, observam-se uma 

mensagem curta, identificações pessoais iniciais e finais típicas de uma carta ou 

um bilhete, palavras abreviadas, prolongamento de letras, comprovando a 

possibilidade de um texto mais próximo do coloquial, mas mostrando também a 

intimidade dos interlocutores. Foi encaminhado para um só remetente e contém 

emoticons e desenhos, um dos recursos que os novos gêneros digitais dispõem.  

Os e-mails 3, 4 , 5 e 6 (anexo 1),  foram identificados como propagandas e 

dicas, pois já pelo assunto podemos perceber tais sugestão. O primeiro era para 

motivar o usuário a usar melhor o provedor, os recursos que ele oferecia, dando 

algumas dicas práticas para isso. No assunto já explicitava: “Dicas de como 

desfrutar mais do MSN Hotmail”. O segundo era uma promoção de “15 dias de 

Folha grátis...” incentivando o usuário a aceitar essa promoção para 

posteriormente fazer uma assinatura do referido jornal. O terceiro também pelo 

assunto já identificamos: “Toda a loja em promoção, 6x sem entrada e sem juros”, 

uma propaganda da Infobox, com links, mostrando imagens de computadores, 

impressoras, monitores... O quarto também tinha a mesma característica, pois o 

assunto era: “Câmeras digitais Sansung: R$ 429!”. No final da segunda folha vinha 

a imagem de algumas câmeras, recurso bem explorado pelas propagandas para 

favorecer as vendas.  

Os e-mails 7 e 8 (anexo 1), podem ser caracterizados como aqueles que 

trazem mensagens seqüenciadas. Nesses, a pessoa que recebe uma mensagem 

vai respondendo nele mesmo, então parece uma colagem, como diz Marcuschi 
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(2004). Isso é muito comum, pois as pessoas não se preocupam em apagar as 

mensagens anteriores.  

O e-mail 9 (anexo 1), é caracterizado também como e-mail pessoal. Ele 

não tem anexo, mas traz o texto no próprio corpo da mensagem.  

O e-mail 10 (anexo 1), é mais formal, pois é um boletim informativo do 

Governo Federal, com links e contatos .  

O e-mail 11 (anexo 1), tem uma característica peculiar, pois é de um 

aluno de uma escola pública municipal do Recife que estava vivenciando um 

projeto didático com a professora de sala e que queria compartilhar esses dados 

com alunos de outra escola, que ele não conhecia, a fim de trocar experiências. 

Ele ia ao Laboratório de informática da escola passar esses e-mails.  

O e-mail 12 foi caracterizado como uma falha, pois foi um e-mail que 

voltou quando foi enviado o convite para os alunos participarem da pesquisa em 

questão.  

 

A professora A dividiu os alunos em grupos, distribuiu os e-mails 

impressos pelos grupos e pediu para que cada um observasse bem o que 

estavam conseguindo compreender sobre esses e-mails. 

A Professora A deu o seguinte comando:  

 

“A pesquisadora trouxe pra gente diversos tipos de e-mails e 
nós formaremos grupos para analisar e observar quem 
enviou esses e-mails, para quem enviou, que tipo de e-mail é 
cada um desses, o que ele tem, qual foi o dia, a hora, que 
tipo de mensagem está escrita, qual foi o provedor usado, de 
qual vocês mais gostaram, o que mais chamou a atenção... 
Vou começar a distribuir para cada grupo analisar, certo?”  

 

As crianças se identificaram bastante com os emoticons, foi o primeiro 

elemento que perceberam.  Acharam engraçados e perguntaram: a gente vai 

poder usar isso quando mandar o e-mail? Perceberam quando as mensagens 

eram curtas e longas, As demais características específicas, como quem enviou, 

quem recebeu, data, hora, assunto, identificações, eles iam lendo alto o que 

estava escrito no papel. Identificaram as propagandas e dicas pelos assuntos, 
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entretanto não gostaram desses e-mails porque as mensagens eram longas. 

Gostaram da imagem do computador e observaram pelo assunto o que era da 

máquina digital e disseram: É igual a tua, né Tia? Olha esse computador também!. 

Os alunos discutiram, mas não conseguiram identificar quando havia várias 

mensagens seqüenciadas. Perceberam também que ele estava mandando 

mensagem para a professora/pesquisadora.  

Com a professora 2 foram trabalhados os mesmos 12 e-mails impressos e 

para que ela pudesse perceber também as características destes, foi entregue o 

detalhamento feito pela pesquisadora, justificando estes e-mails: 

O comando inicial dado pela professora 2 foi o seguinte: 

 

“Bem gente, vamos formar grupos. A 
professora/pesquisadora nos trouxe esses e-mails impressos 
que são exemplos de e-mails de como a gente vai ver no 
computador. Vocês irão observar cada um deles, ver o que 
eles têm, se são iguais ou diferentes, o que tem em cada um, 
certo? Vocês irão discutir com seus colegas nos grupos e 
quando acabarem poderão trocar com os colegas dos outros 
grupos. É importante que todo mundo veja todos os e-mails, 
certo?” 

 

As crianças interagiram com facilidade umas com as outras, pois se 

levantavam sempre para trocar os e-mails observando os tipos e discutindo as 

semelhanças e diferenças dos mesmos, conversaram, trocaram os papéis e 

ficavam comentando umas com as outras: 

 

“Olha esse aqui, no assunto tá escrito dia do abraço, tem 
uma carinha rindo, tem florzinhas; esse texto é bem grande; 
esse é sobre câmera digitais; olha essas carinhas bem 
grandes! Tem dando língua, de amor, limpando o nariz... São 
lindas!” 

 

A professora 2 deixou-os livres para tirar suas conclusões, foi circulando 

pela sala, conversando com cada grupo, ouvindo as discussões e repassando as 

conclusões com os alunos:  



67 

 

a) Alguns e-mails têm um texto pequeno, outros grandes;  

b) Algumas mensagens voltam quando falham, quando erramos o e-mail ou  

quando o outro não é encontrado; 

c) Podemos colocar carinhas ou desenhos para ficarem mais alegres; 

d) Uns e-mails são mensagens de amor com poesias, brincadeiras, recados... 

e) Outros e-mails que são recebidos vêm com respostas juntas. 

As análises que os alunos da escola B fizeram foram muito semelhantes 

as dos alunos da escola A, com pequenas diferenças.  

 

Na 4ª aula, nosso objetivo era refletir com os alunos o que era uma 

resenha. A professora 1 iniciou a aula dizendo o seguinte: 

 
 “Hoje vamos ouvir a história da Princesa e o Guerreiro, mas 
antes de começar a história, eu vou ler uma resenha da 
história que é um breve resumo dela, e que está escrita na 
capa do livro, ouçam e pensem do que se trata essa história. 
Prestem atenção!” 

 

 

Em seguida, leu a resenha escrita pelo autor, pois o intuito era que, a 

partir da experiência vivenciada por eles, percebessem a que se referiam na 

história e discutir, posteriormente, o que é uma resenha de um livro: 

 

“Existem, no México, dois vulcões bem próximos um do 
outro: Popocatepett e Ixtlacihuatt.  
Conta a lenda que esses dois vulcões, na verdade, são dois 
amantes astecas que viveram cinco séculos atrás, e que 
encontraram a forma de estar eternamente unidos.  
Sua história foi sendo contada – de boca em boca, de livro 
em livro -, e um dia chegou aos meus ouvidos, entrou em 
meu coração e me inspirou a desenhar este livro.” 

 

Quando a professora acabou de ler a resenha, faz algumas perguntas 

sobre a mesma: 

“O que vocês entenderam sobre a resenha? O que será que 
vai ter na história? Será que a resenha tem alguma coisa a 
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ver com a história? Quem vocês acham que são esses 
vulcões?” 

 

Os alunos prestaram atenção e responderam: 

 

“É um pedacinho da história porque a história toda tá no livro. 
Esse é o começo da história da princesa e do guerreiro.”  

 

Mas não se pronunciaram muito, provavelmente porque faltou um pouco 

mais de estímulo ou porque os alunos nunca tinham ouvido falar numa resenha. 

mas o que eles disseram, pelo menos demonstrou que estavam no caminho certo. 

Foi explicado para eles que depois também escreveriam uma resenha da história 

que leriam para mandar ao colega da outra escola.  

Diante do silencio dos alunos sobre a resenha escrita no livro, explica o 

que é uma resenha dizendo que é um resumo da história, como deixa claro no 

trecho a seguir: 

“Olhem, essa é só uma parte da história, mas sem contar 
tudo, só pra dar vontade da gente ler a história toda. Quem 
conta esse pedacinho que eu acabei de ler pra vocês é a 
autora do livro. Ela está explicando porque teve vontade de 
escrever essa história. Então, a gente já sabe do que se trata 
a história através dessa resenha que ela fez. Esse é um 
pequeno resumo da história da Princesa e o Guerreiro.”  

 

A Professora 1 lê, então, a história da Princesa e o Guerreiro dizendo o 

título, a autora e a editora, de acordo com o comentário dado: 

 

“Vejam aqui, pra onde estou apontando, esse é o título do 
livro: A princesa e o guerreiro: uma história de amor, o nome 
da autora: Ana Göbel e a editora: Formato. Vejam de perto, 
tenham esse cuidado quando forem ler o livro porque vocês 
irão precisar desses dados quando forem escrever a resenha 
para o amigo da outra escola”. 
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Ao término, foi passando as páginas e perguntando aos alunos sobre 

alguns pontos da história, provavelmente retomando a história para ver se as 

crianças sabiam explicar sozinhas, se haviam entendido, como por exemplo:  

 
“O que aconteceu aqui? Como era o local onde que eles 
moravam? Como a princesa e o guerreiro se conheceram? 
Como era a aldeia? Por que vocês acham que as forças do 
mal quiseram acabar com esse sentimento? O que 
aconteceu com a princesa? E o guerreiro, como se sentiu? 
Mas e depois, eles ficaram juntos? Aonde? Gostaram da 
história?” 

 
 

Ela explica que cada um também irá ler uma história, então precisarão 

explorar bem essa história, prestar atenção ao nome do autor, título e editora do 

livro dando o seguinte comando: 

 
“Olha, gente, dentro desse baú tem vários livros de histórias, 
histórias muito boas, que vocês vão ler, tenho certeza que 
vocês irão gostar, podem trocar o livro se não gostarem, 
podem pegar outro ou trocar com o colega, mas o que 
importa é que vocês leiam e escolham uma história que 
vocês realmente gostarem, certo? Eu vou entregar a cada 
um de vocês um desses livros. Vocês vão ler, se possível 
várias vezes, e anotar no caderno o autor, o título do livro e a 
editora, porque depois vão escrever uma parte da história 
para mandar a um colega da outra escola. Prestem bem 
atenção à história porque depois vocês irão escrever mais ou 
menos como é essa história, dizendo se vocês gostaram, 
quais os personagens, como é mais ou menos a história, 
mas sem contar o final para que os colegas se sintam 
motivados a ler e procurarem a história pra saber como é o 
final, como é a história como um todo.”  

 

Nesse dia, buscando criar um espaço de encantamento, levamos para a 

escola um baú com uns 40 livros de literatura infantil. Esse baú era para criar uma 

expectativa de mistério, para explorar seu interior e ver o que tem dentro. A 

história do livro “A princesa e o Guerreiro” traz esse recurso como sugestão, pois 

inicia com uma introdução nas primeiras páginas, querendo criar essa expectativa 

de mistério, quando uma menina que tem muitos problemas de adaptação numa 

escola, é posta para fora da sala de aula e sai pelo corredor até chegar a um 
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porão e encontra essa história dentro de um baú, num relicário enrolado num 

pedaço de pano.  

Os livros foram retirados de dentro do baú pelos alunos. Esses livros 

foram escolhidos pela professora/pesquisadora, em consonância com a 

orientadora, por terem histórias bonitas e bem escritas, além de serem acessíveis 

aos níveis de leitura dos alunos. Tivemos também a preocupação que os mesmos 

não apresentassem uma resenha, pois se tivessem a atividade de elaboração de 

uma resenha, construída por eles mesmos, não faria sentido.  

Além do baú com livros, foi levado um edredom para ser colocado no 

chão para criar um momento agradável de leitura. Alguns argumentos foram 

expostos quanto à importância de usar elementos para tornar aquele momento 

significativo, mas a professora 1 explicou que a sala era muito apertada, com 

muitas carteiras e descartou a possibilidade de retirar as carteiras ou fazer um 

círculo. Mas ela permitiu colocar o CD17 ao som de caixinha de música, com 

cantigas de roda da nossa infância, tocando baixinho durante todo esse trabalho 

da história. O baú ficou numa das mesas na fileira de bancas da frente.  

Quanto a esse momento tão prazeroso de constar histórias, pelo menos 

era o que se esperava com a atividade, aproveitamos a oportunidade para expor 

algumas reflexões de Busato (2003), quando explica que contar histórias é uma 

atitude multidimensional, porque se atinge não apenas o plano prático, mas 

também o do pensamento, as dimensões do mítico-simbólico e do mistério.  É 

acima de tudo, “desfrutar o prazer de estar junto numa atividade gostosa e ter 

disponibilidade de se lançar com o coração” (p. 46).  

E acrescenta que conta-se histórias para formar leitores; fazer da 

diversidade cultural um fato; valorizar as etnias, manter a História viva; se sentir 

vivo; para encantar e sensibilizar o ouvinte; estimular o imaginário; articular o 

sensível; tocar o coração; alimentar o espírito; resgatar significados para a 

existência e reativar o sagrado.  
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Sobre esse aspecto, Freire (1996) faz referências ao trabalho significativo 

de viver o processo formador, quando diz que é preciso que desde o início desse 

processo, fique cada vez mais claro que embora diferentes entre si, “quem forma 

se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser 

formado” (p. 25).  

Frente a este contexto, surge a necessidade de uma reflexão sobre a 

formação inicial e continuada de professores, investindo em socialização de 

experiências, na valorização de seus saberes e seus valores possibilitando assim 

práticas inovadoras. Acredita-se que a negação da professora pode demonstrar o 

medo de arriscar, de aceitar o novo, o que é perfeitamente possível adequar às 

palavras de Freire, quando comenta que ensinar exige risco e aceitação do novo, 

pois precisamos estar disponíveis a aceitação desse novo, “pensar certo, não é se 

isolar, nem se aconchegar a si mesmo na solidão, mas um ato comunicante”. (p. 

39). Se fosse perguntado às crianças como elas gostariam de ouvir histórias, 

certamente, seria de maneira mais aconchegante, acolhedora e num ambiente de 

encantamento mais adequado, que poderia ser a sala de aula, mas que fosse com 

muito mais empenho para transformar esse momento num momento mágico.  

Finalmente, os alunos leram os livros, trocaram várias vezes com os 

colegas, pediram que trouxéssemos mais livros do baú, porque para alguns era 

difícil levantar porque as cadeiras dificultavam suas passagens; mesmo assim,  

escolheram o livro que mais gostaram e ficaram lendo livremente na sala de aula.  

Quando terminaram, a professora deu o seguinte comando: 

 

“Não esqueçam de anotar no caderno o título do livro, o autor 

e a editora porque depois vocês vão precisar quando forem 

construir a resenha, pra mandar ao colega da outra escola 

para incentivá-lo a ler a história. Por isso vocês vão ter que 

dizer o título do livro, o autor e a editora. “ 

 

Os livros lidos pelos alunos dessa escola foram os seguintes: 
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Listas de Livros lidos pelos alunos da escola A: 

 

Sujeitos Livro lido pelo(a) aluno(a) Autor (a) Editora 

(1) A bela borboleta  Ziraldo Melhoramentos 

(2) As centopéias e seus sapatinhos  Milton Camargo Ática 

(3) O caso do bolinho  Tatiana Belinky Moderna 

(4) Bom dia, todas as cores Ruth Rocha Quinteto 

(5) A grande aventura  Jan Kudlacek Melhoramentos 

(6) O coelho teimoso Elza César Sallut Moderna 

(7) A conversa das palavras Jandira Masur Ática 

(8) Quero casa com janela Elza César Sallut Ática 

(9) A maior boca do mundo Lúcia Pimentel Góes Ática 

(10) O rato do campo e o rato da cidade Dulcy Grisolia FTD 

(11) O pequeno dragão Pedro Bandeira Moderna 

(12) A bela borboleta Ziraldo Melhoramentos 

(13) Beto, o carneiro Ana Maria Machado Salamandra 

(14) Limeriques das coisas boas Tatiana Belinky Formato 

(15) Sabido e danado Flávia Muniz Moderna 

(16) O caso do bolinho Tatiana Belinky Moderna 

(17) O bolo Ana Maria Machado Scipione 

(18) Pinote, o fracote e janjão o fortão Fernanda Almeida Ática 

(19) Chuva e chuvisco Ronaldo Simões Lê 

 

 

Ao chegar à escola B, a professora 2 já tinha dividido a turma em grupos. 

Ela costumava trabalhar com os alunos em círculo em alguns momentos ou em 

forma de arco. Nesse dia, os alunos estavam divididos em grupos de quatro 

alunos e havia um grande espaço no centro. Foi solicitada a permissão para 

colocar o edredom no chão, juntamente com o baú com os livros. O som ficou em 

cima de sua mesa. Essa professora iniciou a 4ª atividade dando o seguinte 

comando: 

“Hoje nós vamos ter um momento diferente, especial. Vocês estão 
vendo aqui esse baú, o edredom, vários livros para vocês escolherem e 
lerem. Vão ouvir uma música linda ao fundo também. Então, eu quero 
que vocês fiquem bem à vontade, sentem no chão ou em suas 
cadeiras, peguem um livro e leiam com atenção. Cuidado com os livros, 
sem bagunça e com muita alegria. Mas antes eu trouxe um livro com 
uma história muito bonita, uma história de amor. Eu vou ler um trecho 
que fala um pouco da história. Posso começar a ler?” 
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A professora procurou chamar a atenção dos alunos sobre o que é uma 
resenha:  
 

“Eu vou ler esse pequeno trecho da história, antes da história 
mesmo começar, ela é uma parte da história, que serve para 
que nós nos interessemos por ela, que serve também para 
nós indicarmos a um amigo, se ele não tem o livro para ler. 
Mas nós não vamos contar tudo, vejam que a autora não vai 
contar tudo, ela só vai contar apenas algumas partes e nós 
vamos ler toda a história depois, certo?” 

 
Lê a resenha: 

“Existem, no México, dois vulcões bem próximos um do 
outro: Popocatepett e Ixtlacihuatt.  
Conta a lenda que esses dois vulcões, na verdade, são dois 
amantes astecas que viveram cinco séculos atrás, e que 
encontraram a forma de estar eternamente unidos.  
Sua história foi sendo contada – de boca em boca, de livro 
em livro -, e um dia chegou aos meus ouvidos, entrou em 
meu coração e me inspirou a desenhar este livro.” 

 

Após ler a resenha que está escrita no livro, conversa com os alunos sobre 

a importância dessa parte quando queremos ler uma história, mas antes pergunta: 

 

“Vocês entenderam essa parte? Vocês acham que essa 
parte tem alguma coisa a ver com a história? Essa parte será 
que vai ter na história?” 

 

Os alunos responderam afirmativamente e, talvez, pelo fato de não terem 

o hábito de refletir sobre a resenha de um livro ou porque a professora não criou a 

expectativa esperada, não conseguiram muito fazer a relação com a história, 

então ela começou a contar a história.  

A professora conseguiu envolver todos os alunos na leitura da história, 

apesar das idas e vindas da bibliotecária que vinha buscar de cinco em cinco 

alunos para devolver os livros que estavam lendo. A professora pediu desculpas 

pelas interrupções e explicou que eles sempre pegam livros emprestados na 

biblioteca e ela pede que eles escrevam um pouco sobre a história que eles estão 

lendo. Disse, inclusive, que esse projeto estava incentivando os alunos a lerem 
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cada vez mais livros da biblioteca. Explicamos que esse era exatamente o nosso 

objetivo. 

Quando a professora terminou a história, como o espaço de 

encantamento já estava pronto, com o edredom e o baú no chão, o CD ao som de 

caixinha de música, com cantigas de roda da nossa infância, a professora disse 

para eles: 

“Agora podem sentar no chão, nesse edredom, vejam o que 
tem dentro desse baú e fiquem bem à vontade e relaxando 
ao som da música. Vocês vão escolher uma história que 
mais gostarem, vão ler, podem trocar várias vezes até 
encontrar uma história que mais gostem, certo?” 

 

E os alunos foram sentando, escolhendo livros, alguns liam ali mesmo, 

deitados no edredom, outros voltavam às suas cadeiras, retornavam ao baú, os 

grupos se revezavam, pegavam mais livros e, assim, passamos a manhã nessa 

atividade. Foi um momento mágico, os alunos gostaram bastante e a professora 

conversou conosco: 

“Nós sempre contamos histórias, na sala de aula e na 
biblioteca, mas nunca fizemos isso de trazer um baú, vários 
livros, um edredom... Essa é uma excelente idéia. E nós 
estamos vendo que eles estão gostando muito.”  

 
As fotos abaixo mostram um pouco esse momento de prazer: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ela deixou os alunos bem à vontade, alguns até mostravam o livro para 

ela, queriam mostrar que estavam lendo e outros, que ela sabia que tinham mais 
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dificuldade, chegava perto, ficava prestando atenção como ele estava lendo. 

Conversava, perguntava, incentivava a ler. Os livros escolhidos para leitura pela 

escola B foram os seguintes: 

 

Lista de Livros lidos pelos alunos da escola B: 
 

Sujeitos Livro lido pelo(a) aluno(a) Autor (a) Editora 

(1) A bela borboleta  Ziraldo Melhoramentos 

(2) Nicolau tinha uma idéia Ruth Rocha Quinteto 

(3)   Burrinha Manhosa Socorro Miranda Bagaço 

(4) Quero casa com janela Elza César Saloutti Ática 

(5) Nicolau tinha uma idéia Ruth Rocha Quinteto 

(6) Menina bonita do laço de fita Ana Maria Machado Melhoramentos 

(7) A limpeza de Teresa Sylvia Orthof Ática 
(8) É meu, não empresto Claire Llewellyn Scipione 
(9) A conversa das palavras Jandira Masur Ática 

(10) O bolo Ana Maria Bohrer Scipione 
(11) Chapeuzinho vermelho Irmãos Grimm Versão original 2000 
(12) Palavras, muitas palavras Ruth Rocha Quintetol 
(13) Rei rolo e o banho David Mackee Ática 
(14) A onça e o saci Pedro Bandeira Moderna 
(15) A menina transparente Elisa Lucinda Editora Salamandra 
(16) A burrinha manhosa Socorro Miranda Editora Bagaço 
(17) Sabido e danado Flávia Muniz Editora Moderna 
(18) O  Piquenique Mary França Editora Ática 
(19) O caso do bolinho Tatiana Belinky Editora Moderna 

 
 
Na realização da 4ª atividade, observa-se uma diferença entre os 

comandos das duas professoras. Enquanto a professora 1 estava mais 

preocupada que os alunos soubessem o título, o autor e a editora do livro, a 

professora 2  procurou realizar a atividade de maneira a proporcionar aos alunos 

um momento de prazer, reconhecendo a importância desse momento.  

Pode-se perceber também certa confusão entre os conceitos de resumo e 

resenha entre as duas professoras. Já há estudos que discutem essa tendência 

dos professores confundirem esses dois gêneros, chamando de resenha o resumo 

ou vice-versa. Uma análise mais detalhada dessa confusão entre dois gêneros 

textuais será realizada no capítulo IV dessa pesquisa. 

 
Na 5ª aula, o objetivo da aula era a elaboração e envio de um e-mail 

pessoal. Nessa aula foram formadas as duplas de comunicação, ou seja, cada 

aluno da escola A escolheria um aluno da escola B para enviar o 1º e-mail. Para 
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isso foi criada uma situação real de produção, a partir da vivência de um projeto 

didático de incentivo à leitura de livros infantis. Assim, seria criada uma situação 

de comunicação com interlocutores reais que se comunicariam virtualmente.  

A professora 1 vinha dizendo que era muito difícil levar o grupo para o 

laboratório porque não tinha ninguém para ficar com os demais alunos que 

ficavam na sala. A partir desse dia, ela não foi mais. Não fazia sentido abandonar 

os alunos no meio de um projeto em desenvolvimento. O entusiasmo dos alunos 

não permitia interromper um processo. Por outro lado, não tínhamos condição de 

começar um novo projeto com uma nova turma. Então, desse momento em diante, 

as aulas seriam assumidas pela pesquisadora, que ficou com o duplo papel de 

pesquisadora. Quanto a assumir os alunos no laboratório, no papel de professora, 

é uma tarefa comum, uma vez que tenho experiência.  

Nessa etapa, os alunos iriam elaborar e digitar a resenha do livro que 

leram para mandar por e-mail aos colegas da outra escola. Esse e-mail tinha 

como objetivo incentivar os colegas (interlocutores) a lerem os livros indicados 

(finalidade). Foi explicado que os alunos das duas escolas iriam desenvolver o 

mesmo projeto e a idéia seria que cada um ajudasse aos outros a encontrar boas 

histórias. A seleção das histórias seria feita pela pesquisadora e disponibilizará os 

livros para a atividade. Se o livro tivesse resenha, essa seria coberta para que os 

alunos expressassem as suas idéias e não as dos autores. Apesar de a 

professora ter se afastado das idas ao laboratório de informática, continuou 

intervindo no processo. Ela, sabendo que os alunos iam escrever uma resenha, 

antecipou em sala a escrita da mesma, pois quando chamamos os alunos para 

digitarem, a resenha já estava escrita no caderno. Cada um, então, digitou a sua 

resenha.  

Essa interferência da professora tem seu lado positivo se considerarmos 

que a sala de aula tinha se tornado uma extensão do laboratório ou vice-versa. 

Por outro lado, ficamos sem saber o que de fato as crianças haviam pensado e o 

quanto a professora havia interferido na produção das resenhas.  

Para essa 5ª atividade, o comando da pesquisadora foi o seguinte: 
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“Nessa aula vocês vão elaborar e enviar um e-mail a um aluno da outra 

escola que vocês escolheram para ser suas duplas. No e-mail vocês 

vão mandar a resenha, contando uma parte da história lida na sala de 

aula, mas precisam contá-la de maneira que incentive o colega a querer 

ler mesmo o livro que você está indicando, certo?” 

 

Os alunos começaram a digitar o texto no próprio e-mail, mas houve 

uma pane no sistema que apagou tudo. Diante de mais um imprevisto, foi alterada 

essa condução e optou-se em digitar no Word para depois copiar e colar no e-

mail. Por conta disso, a atividade se estendeu até o próximo encontro com esses 

alunos, pois o problema levou mais de uma hora para poder ser resolvido. Nos 

outros grupos, no entanto, a situação ficou normal, pois eles iam digitando e já iam 

mandando para os colegas que eles haviam escolhido na lista de amigos da outra 

escola.  

Na escola B, da mesma forma, a professora 2 adiantou que não poderia 

se ausentar da sala para ficar no laboratório, pois enquanto as atividades estavam 

no início ou foram realizadas na sala, não houve problemas, mas a partir de agora  

a realização das atividades seriam todas no laboratório, então não tinha ninguém 

para ficar na sala dela com os demais alunos.  

A partir desse dia então, a aula ficou sendo coordenada também pela 

pesquisadora. O comando desta aula na escola B foi o mesmo da escola A: 

 

“Nessa aula vocês vão elaborar e enviar um e-mail a um aluno da outra 

escola que vocês escolheram para ser suas duplas. Neste e-mail vocês 

mandar a resenha, contando uma parte da história lida na sala de aula, 

mas precisam contá-la de maneira que incentive o colega a querer ler 

mesmo o livro que você está indicando, certo?” 

 

A professora desses alunos também iniciou a escrita das resenhas na 

sala, aproveitando para trabalhar a produção textual. Ela disse que só encaminhou 

a atividade para adiantar um pouco, mas que os alunos escreveram sozinhos. Na 
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vinda ao laboratório, os alunos sentavam individualmente com suas resenhas 

encaminhadas no caderno e digitaram no Word. Quando terminavam, já iam 

mandando para os amigos escolhidos na lista de e-mails dos colegas da outra 

escola. Nós pedíamos para cada um ler o que tinha digitado e se estava faltando 

alguma informação importante, se o colega entenderia quando fosse ler a história, 

quais os dados do livro, se falava um pouco sobre os personagens... 

Quando esses alunos acessaram o e-mail para enviar as resenhas, 

alguns perceberam que tinham recebido um e-mail. Foi aquela alegria e 

comemoração. Viram que eram resenhas escritas pelos alunos da outra escola, 

pois estes tinham iniciado primeiro o envio das resenhas. Leram as resenham, 

comentaram que adoraram receber aqueles e-mails dos colegas, que queriam 

logo responder, mandar as suas e que estavam com muita vontade que chegasse 

logo o outro dia para receber e mandar mais e-mails. Então era só responder 

enviando as suas falando do livro que tinha lido e agradecer o e-mail dos outros 

amigos.  

 

A 6ª aula foi ministrada pela pesquisadora na escola A e o objetivo era ler 

e refletir sobre os e-mails recebidos da outra escola. Inicialmente foi dada a 

orientação aos alunos abrirem os e-mails recebidos para lerem as resenhas que 

receberam: 

 

“Olha, gente, vocês vão ver se tem e-mail na caixa postal, vão ver se 

tem mensagens, quantas mensagens, ver quem mandou, clicar em cima 

do assunto se o envelope estiver fechado para abrir essa mensagem, ler 

e refletir sobre a resenha que você recebeu do outro colega da outra 

escola.” 

 

Os e-mails que dos alunos da outra escola era recebidos com muita festa. 

Eles liam, viam quem tinha enviado, o dia, a hora, qual o assunto, como era a 

resenha do livro lido... Cada item era importante porque dizia respeito ao objetivo 

da atividade: enviar e receber as resenhas, produzir o gênero e-mail para 
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incentivar a comunicação com os amigos da outra escola. Explicou-se também 

que seria interessante que houvesse uma resposta, para o outro colega não ficar 

ansioso se sua mensagem havia chegado. Todos escreveram sozinhos uma 

pequena resposta aos amigos dizendo que gostaram dos e-mails recebidos. Os 

textos eram curtos, mas cumpriam sua função de comunicação, como podemos 

ver nos exemplos abaixo do anexo 2: 

Dupla 13 A + 13 B:  

- Ola amiga Doroth! 

- Eu li sua história e foi muito legal eu agradeço muito. Vou ler depois sua 

história. 

- Um abraço do amigo Edvaldo 

 

Dupla 14 A + 14 B: 

- Ola amiga Danielle 

- Resebi se Historia eeu gostei e quero Le vo mandar a mia Historia espero 

que goste. 

 

Dupla 15 A + 15 B: 

- oi colega Everton 

- eu gostei da sua resenha emuito boa que falava do papaganho iai vai 

minha resenha. 

 

Dupla 16 A + 16 B: 

- ola amigo carlos 

- eu resebir se emaio e gostei muito foi moito legal. o livro o caso do bolinho 

devi ser legal.e agora eu vou mandar a minha resenha espero que você goste 

abraso 

Diogo 

 

Dupla 17 A + 17 B: 

ola amigo Rizonaldo 
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 recebi seu emeil e gostei do libro e tabein li um 

 

Dupla 18 A + 18 B: 

- Olá amigo Jonatha 

- Recebi seu e-mail e to mandano o meu 

- espero q você gote 

 

Dupla 19 A + 19 B: 

- ola amigo jonatha 

- eu recebi uma mensagem sua e gostei muito e to mandando a minha. 

-  Um beijo 

  

Para a realização da 6ª atividade na escola B, a professora/pesquisadora 

orientou os alunos a abrirem os e-mails recebidos e lerem as resenhas e disse o 

seguinte comando: 

 

“A atividade de hoje é ver se tem e-mail na caixa postal. Se tiver 

mensagem, vocês vão ver de quem é, vão clicar em cima do assunto 

para abrir essa mensagem, vão ler e refletir sobre a mensagem, que vai 

ser a resenha que você recebeu do outro colega da outra escola. Vejam 

o que é que ela diz, se vocês gostaram do que leram, se o colega 

indicou para vocês lerem uma história boa, certo?” 

 

Quando eles acessavam seus e-mails e viam que tinha mensagem, diziam: 

 “Tem envelope fechado, Tia!” 

 “Tem e-mail, olha!” 

 

Às vezes eles até mostravam um ao outro, muito empolgados. Esses 

alunos mostravam grande autonomia, talvez por serem maiores, mas não 

precisavam de muita orientação. Não precisávamos dizer para eles abrirem, pois 

já estavam lendo e pensando na resposta. Sempre orientávamos para se 
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preocuparem em responder pelo menos com uma mensagem curta. A reação 

deles ao ler a sugestão de leitura do colega da outra escola, era a melhor possível 

e sempre nos chamavam para mostrar qual livro o colega tinha indicado. 

Sobre a escrita dos colegas, os comentários que faziam a respeito eram 

muito bons, alguns até diziam que o colega era inteligente quando respondiam, 

sempre demonstravam que entendiam o que estava escrito, com algumas 

pequenas dúvidas.  

 

A 7a aula da escola A, que também foi realizada pela pesquisadora, teve 

como objetivo enviar um e-mail para a editora do livro que o amigo havia indicado. 

Isso fazia parte do projeto didático, já citado na 2ª atividade.  

Ao decidir trabalhar com o gênero e-mail, foi considerado que era 

importante solicitar que os alunos produzissem um e-mail não formal e um formal, 

uma vez que a literatura vem chamando a atenção para as diferenças em função 

dos interlocutores. Com essa idéia é que surgiu a necessidade de criar um projeto 

que possibilitasse a escrita desses dois tipos de e-mail em situações reais virtuais 

de produção.  

Esse e-mail seria mais formal porque eram pessoas de uma editora, que 

eles não conheciam, não faziam parte de seu círculo de amizade. Seria, 

provavelmente, diferente do envio do e-mail para o colega da outra escola, com a 

mesma faixa etária, da mesma série, de uma escola da mesma rede e envolvidos 

com a mesma pesquisa. O que precisava ficar claro nessa atividade era que a 

finalidade da tarefa era solicitar à editora uma doação do livro que o amigo da 

outra escola havia lido e indicado e quem seriam esses interlocutores.   

Uma lista com as editoras dos livros foi entregue aos alunos com os 

respectivos e-mails para facilitar e agilizar nosso trabalho. Eles já tinham os títulos 

dos livros, autores e editoras que os amigos da outra escola haviam indicado para 

ler. A professora explicou que trabalhou em outros dias na própria sala de aula 

sobre a maneira como eles escreveriam esses e-mails para a editora. Essa atitude 

mostra a interferência nas construções dos alunos, sem deixar que os alunos 

reflitam sobre como querem escrever. A escolha do gênero estava bem clara, a 



82 

 

finalidade da escrita também, além dos interlocutores, quanto à intervenção, a 

professora afirmou que só foi no sentido de orientar sobre o que escrever, mas os 

alunos escreveram sozinhos. O que isso significa exatamente não podemos 

recuperar. 

Nesse ponto da pesquisa, quando eles iam ao laboratório, nossa 

interferência era mínima, porque os alunos já estavam bem mais ágeis, com maior 

desenvoltura e autonomia e queriam mostrar que já sabiam mexer no computador, 

já sabiam digitar e encaminhar sozinhos a atividade. Os alunos estavam numa 

expectativa grande para ver se receberiam o livro para doar à biblioteca. 

O comando da pesquisadora para essa aula foi o seguinte: 

 

“Hoje vocês vão escrever um e-mail para a editora do livro que os 

colegas da escola indicaram para vocês, para ver se eles mandam o 

livro. Porque queremos esse livro? Pensem, então, que vocês vão ter 

que convencê-los sobre a importância deles doarem esse livro para a 

escola.”  

 

Para essa atividade, os alunos olhavam os e-mails das editoras na lista e 

escreviam no próprio corpo do e-mail e enviavam, como podemos ver no anexo 3.  

Na escola B, A 7a aula tinha como objetivo enviar um e-mail para a editora 

do livro que o amigo havia indicado. Enquanto o da 5ª atividade era pessoal, esse 

e-mail seria mais formal.  

Como na outra turma, levamos uma lista com o nomes e e-mails das 

editoras dos livros que eles haviam lido. Os alunos também vieram ao laboratório 

com o e-mail para a editora encaminhado. A professora da turma explicou que foi 

para incentivar e para que eles não viessem sem nada, mas que eles escreveram 

sozinhos.  

Quanto a esse aspecto, Guimarães, Leal e Silva (2002), ressaltam que há 

diferenças entre conduzir as atividades e mediar a relação entre o aluno e 

conhecimento ou entre o aluno e a tarefa a ser executada e essas atitudes podem 

ser tão decisivas para o processo de aprendizagem do aluno quanto os próprios 
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conhecimentos que as professoras dominavam. Com relação a essa atividade, 

pode-se destacar pelo menos 4 tipos de mediação das referidas professoras, que 

ajudaram os alunos na realização das tarefas solicitadas: 

1. intervenções para estimular os alunos a fazer a tarefa, encorajando-os; 

2. intervenções para ajudar o aluno a gerar e selecionar idéias para 

elaboração do texto; 

3. intervenções para ajudar o aluno a “textualizar” os conteúdos já 

planejados, quando o aluno sabe o que deve dizer mas não sabe 

como; 

4. intervenções para ajudar o aluno a registrar (grafar) o texto, que são 

solicitadas com muita freqüência pelas crianças, principalmente em 

relação aos aspectos ortográficos. 

Por outro lado, vale salientar, que esse tipo de situação, apesar de não 

desejável para uma pesquisa, é a que ocorre muitas vezes. O grupo pesquisado 

também estava com uma maior desenvoltura diante do computador, apresentando 

maior agilidade e autonomia. Eles já realizavam as atividades praticamente 

sozinhos.  

 

Enquanto digitavam, os alunos iam pedindo ajuda quanto à ortografia:  

Tia, será que eles vão mandar esses livros? 

É, por favor, que a gente usa quando pede uma coisa, não 

é? 

Tia, como é mesmo que se escreve biblioteca? 

Amiguinhos, é com g ou j? 

 

Tentávamos mediar da melhor maneira possível, não dando respostas, 

levando o aluno a fazer reflexões sobre a língua. Perguntávamos a eles como eles 

achavam que escreveriam a palavra, que tentassem escrever e lê-la novamente 

para ver se ficavam com sentido. Eles copiaram os textos como tinham trazido, 

com poucas mudanças, às vezes acrescentando poucos elementos como uma 

saudação ou diminuindo o texto quando eles achavam que tinham escrito muito na 
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classe. Mas o interessante é que geralmente, os poucos recortes faziam sentido, 

orientávamos para retirar repetições de palavras, ver se estava faltando algo 

importante, perguntávamos como eles poderiam ou queriam escrever. 

Depois da realização dessa atividade, a expectativa tomou conta da 

escola! Todos queriam saber se as editoras doariam os livros à biblioteca. Os que 

ainda não tinham ido, ficavam pedindo para ir, para pedirem também às editoras.  

 

Na 8a aula, o objetivo seria finalmente ler os e-mails recebidos para ver 

se as editoras haviam respondido. Se todo o processo gerou grande expectativa 

em toda a escola, nesse dia os alunos vieram ao laboratório com uma expectativa 

muito maior, pois o que eles queriam muito era receber os livros indicados pelos 

amigos para eles lerem.  

No entanto, na escola A, as primeiras respostas foram muito negativas, 

com as editoras dizendo que não faziam doações para escolas, muito menos para 

alunos. O desânimo atingiu a todos. Apenas um aluno dessa escola recebeu uma 

resposta positiva! Entretanto, nesse e-mail a editora solicitava encaminhar um 

ofício da escola com timbre e assinatura do diretor. Chamamos a Vice-Dirigente 

ao laboratório e mostramos a mensagem. A editora estava fazendo apenas essa 

exigência. Na mesma hora ela pediu que o estagiário digitasse o ofício, entregou 

um envelope para que ele colocasse o endereço da escola e fosse levar aos 

Correios. Foi uma alegria geral, os outros também vieram ver a mensagem e 

todos diziam assim: 

É muita sorte dele! 
Tia, a gente vai poder ler o livro também? 

                                   Será que eles vão mandar só um ou vão mandar outros    
também? 
 Tá vendo que as outras editoras também podiam mandar se  
quisessem! 

 

Todos os demais alunos da classe ficaram sabendo da novidade. Foi 

emocionante, pois todos diziam que essa editora foi a única que acreditou no 

trabalho, que foi a maior prova de que essa editora tem um compromisso com as 
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escolas e o papel de promover a leitura. Esse e-mail positivo compensou os 

demais negativos.  

Refletimos com eles sobre o porquê das respostas negativas: 

Por que vocês acham que as editoras nos responderam 

assim? 

 

Os alunos responderam o seguinte: 

 

Eu acho que eles responderam assim porque não querem 

dar os livros pra gente, porque eles querem que a gente 

compre. Será que não tinha lá? 

 

Ainda levantamos outras questões: 

 

Será que foi porque não explicamos a participação na 

pesquisa, que os amigos da outra escola leram esses livros, 

indicaram dizendo que eram muito bons e que vocês 

gostariam de ler? 

E porque será que a editora que respondeu positivamente, 

pediu para confirmar com um ofício num papel timbrado da 

escola?  

Vocês já ouviram falar em falsificação? Pois na Internet tem 

muita. 

 

Quanto a esse assunto Paiva (2004), alerta sobre alguns pontos 

negativos dos e-mails, pois na Internet os usuários sofrem constantes 

desrespeitos à sua privacidade e têm suas caixas postais invadidas por 

“agressores” que muitas vezes são difíceis de rastrear porque mudam o login 

quase que diariamente dando margem às mensagens indesejadas, que tentam 

ludibriar, induzir às compras, ganhar prêmios, ajudar pessoas doentes, instituições 

carentes. 
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Na escola B, o encaminhamento da atividade seguiu no mesmo ritmo. A 

atividade foi iniciada com o objetivo da aula, que era ler os e-mails para ver se as 

editoras responderam. Os alunos estavam numa grande expectativa se as 

editoras responderiam ou não.  

Com as primeiras respostas negativas, também houve grande desânimo. 

Após vários e-mails lidos, coincidentemente, apenas um aluno dessa escola 

também recebeu uma resposta positiva. Era da mesma editora da escola A. Foi 

suficiente para renovar as energias, após uma longa caminhada de pesquisa e de 

algumas tentativas. Os meninos e a professora ficaram muito satisfeitos. A 

professora disse o seguinte: 

 
 “Ele merece esse estímulo tão positivo! Engraçado que 
parece que a editora sabe que ele tem uma vida tão 
sacrificada, com alguns problemas que fazem com que ele 
tenha também dificuldades na aprendizagem...” 

 
E as outras crianças fizeram alguns comentários: 

 
Tia, a gente vai ganhar também? 
Puxa, eu queria ganhar também!  
Mas é pra Biblioteca, né, Tia? Então a gente vai poder ler 
também, né? 

 

A editora também condicionou a entrega do livro ao envio de papel 

timbrado com assinatura da Direção. Explicamos à Dirigente e ela também 

preparou um ofício para enviar pelo correio. 
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CAPÍTULO IV – PRODUÇÕES DOS ALUNOS 

 

Neste capítulo o objetivo é analisar os resultados das produções dos 

alunos do 3º ano/I ciclo do ensino fundamental I, de duas turmas em duas escolas 

públicas da cidade do Recife, na produção de e-mails. Estes alunos produziram 

dois e-mails, um para um colega de outra escola indicando a leitura de um livro e 

um para solicitar à respectiva editora do livro indicado a doação de um livro para a 

biblioteca da escola.  

Para a produção destes e-mails foi construída uma seqüência de 8 

atividades, que contextualizaram as situações de produção dos e-mails, de forma 

que os mesmos pudessem ser escritos em situações reais de comunicação. Para 

que isto ocorresse, foi construído um projeto didático com o objetivo de incentivar 

a leitura. Assim, os alunos foram envolvidos na leitura de histórias infantis, 

produziram resenhas de histórias infantis, enviaram-nas aos colegas de outra 

escola buscando incentivar os mesmos a novas leituras e depois solicitaram os 

livros indicados às editoras.  

Tendo em vista que o gênero pesquisado era o e-mail, foram 

considerados para efeito de análise os dados coletados na 5.a e na 7.a aulas, 

descritas no capítulo anterior. 

Para retomar a importância de se trabalhar esse tema, Marcuschi (2003), 

esclarece que nos últimos dois séculos as novas tecnologias, especialmente às 

ligadas à comunicação, motivaram o surgimento de novos gêneros textuais, mas 

não foram apenas as tecnologias que originaram esses gêneros e sim os seus 

usos e suas influências nas comunicações diárias.  

O e-mail (correio eletrônico), por exemplo, gera mensagens eletrônicas 

que antecede às cartas (pessoais, comerciais etc.) e os bilhetes. Contudo, as 

cartas eletrônicas são gêneros novos com identidades próprias. O que se pode 

observar desses novos gêneros é a nova relação com os usos da linguagem, 

quando desfazem ainda mais as fronteiras entre a oralidade e a escrita, pois 

redefinem alguns aspectos centrais na observação da linguagem em uso. 
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Paiva (2004), esclarece que os e-mails são hoje, provavelmente, o gênero 

de texto mais produzido nas sociedades letradas e a inovação do correio 

eletrônico permite a possibilidade de transmissão de vários tipos de dados, quanto 

à diversidade de textos quanto ao formato, às imagens, ao som e vídeo. Para a 

produção do 1º e-mail, que implicava no envio de uma resenha, foram 

selecionados alguns livros de Literatura Infantil. 

Esses livros foram disponibilizados e selecionados para os alunos 

considerando os seguintes critérios: 

- Histórias bem escritas e agradáveis de serem lidas;  

- Não conterem resenhas escritas e caso apresentassem seriam cobertas 

para que os alunos criassem as suas;  

-  Possuírem histórias curtas possíveis de serem lidas em uma aula, 

adequando-se ao nível de leitura dos alunos. 

Cada aluno teve a liberdade de escolher o livro que mais gostasse e se 

identificasse. Em seguida elaboraram uma resenha do livro escolhido para ser 

enviada a um aluno da outra escola que estava desenvolvendo o mesmo projeto 

didático. 

Realizaram a atividade 19 alunos de cada escola, num total de 38 alunos. 

Para o envio e recebimento das resenhas, foram formadas duplas de intercâmbio. 

Os alunos seguiram todos os procedimentos planejados no projeto didático: leram 

a história, produziram a resenha dessa história e enviaram por e-mail aos colegas 

da outra escola. Além de ter propiciado ao aluno o contato com o gênero resenha, 

efetivou-se a comunicação, com o uso de uma nova ferramenta que é o 

computador, possibilitando a valorização desse recurso que a escola já dispunha.  

Para garantir que todos os participantes tivessem um parceiro a 

professora/pesquisadora passou uma lista para que o alunos escolhessem um 

amigo(a) da outra escola com quem pudesse se comunicar via e-mail. Buscamos 

assim, criar uma troca de sugestões de leitura entre as duplas. Quanto às 

implicações pedagógicas na escolha dessas duplas de trabalho, com o gênero e-

mail percebe-se que cada participante pode ter um papel ativo nessa conexão 

proposta.  
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Durante a realização dessa atividade, observou-se que as professoras com 

o intuito de contribuir para o desenvolvimento do projeto anteciparam as etapas 

programadas por nós, pois constatamos que todos os alunos trouxeram a 

produção da resenha já escrita na classe. Embora as professoras tenham 

explicado que os alunos escreveram sozinhos, ficava difícil para nós compreender 

o processo de produção dos textos, sem que pudéssemos saber exatamente 

como havia sido proposta a atividade e qual teria sido o grau de interferência das 

mesmas nas produções individuais dos alunos. De qualquer forma, resolvemos 

analisar o que nos foi apresentado, buscando evidenciar características e 

possibilidades de alunos das séries iniciais se comunicarem através de e-mails 

buscando, ora incentivar a leitura de um colega, ora a doação de um livro para a 

escola. 

Tabela 1 – Características das resenhas das histórias lidas pelos alunos 
 

 
Quant.  de  

sujeitos 
% 

Fala apenas algumas características da 
história ou dos personagens 

3 7,89% 

Motiva o interlocutor sobre as qualidades do 
livro e conta um pouco da história para gerar 
expectativas 

34 89,47% 

Reescreve a parte inicial da história  1 2,63% 

Total (38 alunos) 38 100,00% 

 

Analisando os e-mails produzidos (anexo 2), foi possível detectar 

intercâmbios comunicativos a partir dessa nova realidade textual. Após conferir os 

registros desta tabela, verificou-se que 3 alunos limitaram-se a mencionar nas 

resenhas algumas características da história e dos personagens, como podemos 

ver num exemplo a seguir:  

 Dupla 4/Aluno A+B 

ola amiga Natalia 

recebi sua estora gostei fiquei co votadi de Le. Aqui vai a minha itora ipero 

qui você goste. 

Bom+-dia colega Natalia 
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Todos as fores da autora Ruth Rocha e editora Quinteto Editorial 

A estória foi muito iteresate e tabei foi legau eu adorei eu 

Eu quiria lê di novo eu apredi muto 

Abraço da colega Joyce 

 

Enquanto que 34 alunos preocuparam-se em motivar o colega, elogiar o 

livro e falar um pouco da história a fim de gerar expectativa, como nesse exemplo:  

 

   Dupla 5/Aluno A: 

Ola amigo Daniel 

Eu estou ledo um livro chamado a grande aventura de Jan Kudlacek, 

editora melhoramentos 

Esta ES tória é uma estória muito importante ela é sobre a pomba e a 

formiga. Ela só vivia em enrascada e uma vez a pomba salvou ela vôo 

Uma folha e a pomba salvou. 

Es pero que vocêgoste 

Gazielle 8 anos  

 

 Apenas 1 aluno mencionou a história utilizando a primeira frase do próprio 

livro, como podemos ver no exemplo: 

 

 Dupla 2/Aluno B: 

Ola amigo Glauber 

Eu sou Jonatas e tenho uma novidade 

Para te contar eu tenho u 

Eu tenho u livro bom de ler: 

Nome do livro as cento peias eseus. Sapatinhos 

Autor: MILTO CAMARGO 

EDITORA: ATICA 

Naquela manhã 

Acentopeia acordou mais cedo era dia de comprar sapatos 
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Ela gostava muito de fazer comprar ela comprou todos sapatos 

 

Após a análise das produções dos alunos, observou-se que estes foram 

capazes de produzir textos que atendessem às exigências da situação que era 

fomentar no outro colega a vontade de ler a história indicada. 

A produção do segundo e-mail consistia em propor ao aluno o envio de um 

e-mail a uma editora solicitando a doação do livro indicado pelo aluno da outra 

escola nos “intercâmbios” eletrônicos para que o mesmo pudesse ter acesso à 

leitura indicada.  Infelizmente, apenas uma única editora respondeu ao e-mail de 

um aluno de cada escola, mesmo assim condicionou o envio do livro a um 

documento com papel timbrado e assinatura da direção. Como foi ressaltado no 

capítulo anterior, essa condição da editora, provavelmente deve estar ligada à 

falta de autenticidade que perpassam as inúmeras mensagens que os usuários 

recebem diariamente pela internet, solicitando ajudas, contribuições, participações 

em campanhas, com objetivos diversos de ludibriar os usuários. 

Como podemos observar nos e-mails produzidos pelos alunos (anexos 2) 

Acreditamos que a definição das finalidades da produção e dos interlocutores bem 

marcados contribuíram para o êxito dos alunos nessa produção. 

Buscando realizar uma análise mais detalhada das produções entre as 

duplas e entre as turmas iniciamos apresentando no quadro 1 abaixo a listagem 

dos livros lidos e indicados para os colegas de cada escola:  
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Quadro 1: Listagem de Livros lidos e indicados pelas duplas (Escola A e B) 

 

 
DUPLAS 

LIVRO LIDO E INDICADO 

ESCOLAS 

A B 

1 A Bela Borboleta  
Ziraldo - Editora Melhoramentos 

A Bela Borboleta  
Ziraldo - Editora Melhoramentos 

2 As centopéias e seus sapatinhos 
 Milton Camargo - Editora Ática 

Nicolau tinha uma idéia 
Ruth Rocha - Editora Quinteto 

3 O caso do bolinho  
Tatiana Belinky - Editora Moderna 

Burrinha Manhosa  
Socorro Miranda - Editora Bagaço 

4 Bom dia, todas as cores  
Ruth Rocha - Editora Quinteto 

Quero casa com janela 
Elza Cesar Sallut - Editora Ática 

5 A grande aventura  
Jan Kudlacek - Editora 
Melhoramentos 

Nicolau tinha uma idéia 
 Ruth Rocha - Editora Quinteto 

6 O coelho teimoso  
Elza César Sallut - Editora Moderna 

Menina bonita do laço de fita  
Ana Maria Machado - Editora 
Melhoramentos 

7 A conversa das palavras  
Jandira Masur - Editora Ática 

A limpeza de Tereza  
Sylvia Orthof - Editora Ática 

8 Quero casa com janela 
Elza Cesar Sallut - Editora Ática 

É meu, não empresto 
Claire Llewellyn - Editora Scipione 

9 A maior boca do mundo 
Lúcia Pimentel Góes - Editora Ática 

A conversa das palavras 
Jandira Masur - Editora Ática 

10 O rato do campo e o rato da cidade 
Dulcy Grisolia - Editora FTD 

O bolo 
Ana Maria Bohrer - Editora Scipione 

11 O pequeno dragão 
Pedro Bandeira - Editora Moderna 

Chapeuzinho vermelho 
Irmãos Grimm - Versão original 2000 

12 A bela borboleta 
Ziraldo - Editora Melhoramentos 

Palavras, muitas palavras 
Ruth Rocha - Editora Quinteto 
Editorial 

13 Beto, o carneiro 
Ana Maria Machado - Salamandra 

Rei rolo e o banho 
David Mackee - Editora Ática 

14 Limeriques das coisas boas 
Tatiana Belinky - Editora Formato 

A onça e o saci 
Pedro Bandeira - Editora Moderna 

15 Sabido e danado 
Flávia Muniz - Editora Moderna 

A menina transparente 
Elisa Lucinda - Editora Salamandra 

16 O caso do bolinho 
Tatiana Belinky - Editora Moderna  

A burrinha manhosa 
Socorro Miranda - Editora Bagaço  

17 O bolo 
Ana Maria Machado - Editora 
Scipione 

Sabido e danado 
Flávia Muniz - Editora Moderna 

18 Pinote, o fracote e janjão o fortão 
Fernanda Almeida - Editora Ática 

O  Piquenique 
 Mary França - Editora Ática 

19 Chuva e chuvisco 
Ronaldo Simões Coelho - Editora Lê 

O caso do bolinho 
Tatiana Belinky - Editora Moderna 
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Segundo Quadro 1, pode se observar que a dupla 1, coincidentemente, leu 

e indicou o mesmo livro. Esse fato foi observado depois que aconteceu e por o e-

mail ser uma comunicação escrita normalmente assíncrona, é possível acontecer 

esse tipo de coincidência, pois os alunos só liam os e-mails uma ou duas vezes 

por semana.  O que importa, no entanto, é que os alunos conseguiram fazer a 

indicação devida ao colega e comunicar-se com competência.  

 Ao examinar o e-mail como mecanismo de edição de mensagens é 

relevante que se busquem regularidades, a partir da elaboração de critérios 

observados nos registros coletados, tais como os levantados por Marcuschi 

(2004), Paiva (2004) e Costa (2005): a presença de emoticons, colagem gerada 

pelo software numa espécie de encadeamento de turnos quando os e-mails não 

são apagados e ficam seqüenciados, a não conformidade aos domínios 

tradicionais do discurso oral e escrito, presença de vocativos, texto e assinatura. 

Há outras regularidades encontradas nos e-mails pelo fato de fazerem referência à 

resenha do livro que os alunos leram e indicaram aos colegas.  

Apesar de termos trabalhado com 19 duplas na produção do e-mail 

pessoal, nem todos esses alunos realizaram também a escrita do e-mail para a 

editora devido a muitas faltas nos dias em que fomos às escolas. Buscando 

estabelecer comparações entre a produção dos dois e-mails, tivemos que eliminar 

os alunos que realizaram somente o primeiro. Assim, para essa análise 

comparativa analisamos apenas 7 duplas.  
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Tabela 1 – Características dos dois e-mails (pessoal e formal) dos alunos 

Características dos e-
mails 

Quant.  de  sujeitos % 

Atividades 

Pessoal Formal Pessoal Formal 

Emoticons 5 1 35,71% 7,14% 

Saudações/vocativos 14 12 100% 100% 

Identificação dos sujeitos 

no início e no final 

14 12 100% 100% 

Titulo do livro 14 12 100% 100% 

Autor 14 12 100% 100% 

Editora 14 12 100% 100% 

Personagens 12 - 85,71% - 

Problema 09 - 64,28% - 

Solução 02 - 14,28% - 

 

Os emotions que foram bastante valorizados pelos alunos quando 

observaram e analisaram os e-mails impressos (3a aula) não apareceram com a 

freqüência esperada. De fato, eles gostaram bastante e sempre pediam para 

inserí-los quando estavam enviando. No entanto, algumas máquinas não 

dispunham desse recurso ativado. Foram feitas diversas vezes solicitações aos 

responsáveis pela manutenção do laboratório para ativação dessa ferramenta, que 

infelizmente não foram atendidas. Este foi um dos fatores que ocasionou a pouca 

utilização desse recurso, como observado no quadro 1;  

Quanto ao item vocativo/saudação, todos os alunos apresentaram 

saudação inicial e final tanto no e-mail enviado para o colega, quanto no e-mail 

enviado à editora. Em ambas as situações os alunos utilizaram uma linguagem 

comumente utilizada no dia-a-dia, como: oi, olá, bom dia, um beijo... De acordo 

com Marcuschi (2004), Paiva (2004) e Costa (2005) o gênero e-mail está muito 

próximo à oralidade o que talvez possa explicar essa não diferenciação dos alunos 

diante dos interlocutores, levando os mesmos a uma saudação espontânea as 

quais enviavam beijos para pessoas que nem conheciam.  
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Os itens que se referem à produção de e-mail ao colega explicitando título 

do livro, autor e editora, foram mencionados por todos os alunos, certamente por 

conta da insistência das professoras para que eles anotassem para não indicarem 

o livro errado ao colega e por estas perceberem a importância dessas indicações 

para que pudessem elabora os e-mails as editoras, sem os quais não poderiam 

fazer a referência correta ao solicitar os livros.  

Os alunos apresentam ou mencionam os personagens nos e-mails 

pessoais, quando buscam incentivar a leitura dos colegas, de forma a fazer o 

interlocutor entender que é um item importante da história. Para as editoras, uma 

vez que essa não era uma informação relevante, as crianças não se preocuparam 

em mencioná-las. 

A maioria das crianças, 64,28% se preocupou em criar a expectativa no 

outro colega, apontando o problema da história, enquanto que apenas 14,28% fez 

menção à solução; uma prova irrefutável de que os alunos entenderam o objetivo 

de se fazer uma resenha.    

Analisando as duas produções, enquanto nos registros do primeiro e-mail 

para os colegas há indícios de que se preocuparam muito mais em motivar os 

seus interlocutores a lerem as histórias, elogiando os livros e ressaltando pontos 

da história, no 2º e-mail, quando os alunos enviaram os e-mails para as editoras, 

detecta-se a influência da formalidade, pois os alunos se preocuparam mais em 

solicitar os livros, falando apenas das indicações dos amigos, como podemos 

observar em alguns exemplos abaixo para editoras diferenciadas: 

Aluno 1ª/Escola A: 

Bom dia quinteto editorial 

 

Uma colega da outra escola leu o livro Palavras, muitas palavras de Ruth 

Rocha da editora quinteto editorial e disse que é muito bonito i eu quero muito ler 

também ai eu e meus coleguinhas iam ficar muito felizes. Por favor mande esse 

livro pra minha escola que não tem. 
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Aluno 1B/Escola B: 

Bom dia editora Melhoramentos 

 

Mia colega da outra escola e eu Lê u livro A bela borboleta de Ziraldo da 

editora Melhoramentos eu eu gostaria que meus colega também lessem porque é 

muito bom, mas na biblioteca da minhas escola não tem, por favor mandem esse 

livro pra minha escola.  

 

Aluno 2ª/Escola A: 

Bom dia Editora Ática 

 

Meu nome E GLAUBER meu amigo leu o livro AS centopéias E seus 

sapatinhos de Milton Camargo Editora Ática ele disse que era muito bom e deu 

vontade de ler também, mas na biblioteca da escola não tem e quero pedir que 

mandem pra gente porque ai tia pode contar as historias pra toda a turma. 

 

Consideramos que os comandos enunciados são determinantes na 

produção textual dos alunos. Nesse sentido, analisar os mesmos é fundamental, 

de acordo com o exposto no quadro abaixo:  

Quadro 2 – Comandos de aulas da professora/pesquisadora (Escola A e B) 
 

Aula Comando Finalidade Interlocutores 

E-mail 

pessoal
 

“Nesta aula vocês vão elaborar e enviar 
um e-mail a um aluno da outra escola 
que vocês escolheram para ser suas 
duplas. No e-mail vocês vão mandar a 
resenha, contando uma parte da história 
lida na sala de aula, mas precisam contá-
la de maneira que incentive o colega a 
querer ler mesmo o livro que você está 
indicando, certo?” 

Incentivar os alunos a ler 
o livro indicado a partir da 
resenha 

Colegas da 
outra escola 

E-mail 

formal 

“Hoje vocês vão escrever um e-mail para 
a editora do livro que os colegas da 
escola indicaram para vocês, para ver se 
eles mandam o livro. Porque queremos 
esse livro? Pensem. Então vocês vão ter 
que convencê-los sobre a importância 
deles doarem esse livro.” 

Doação de livros para a 
biblioteca  

Editoras 
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De acordo com o que foi proposto na vivência do projeto didático, com as 

leituras dos livros de histórias e a produção das resenhas dessas histórias, 

constatou-se que os alunos conseguiram escrever a resenha e enviar o e-mail, 

enfocando as mesmas. Assim, buscamos deixar claro para os alunos a finalidade 

da produção textual e os interlocutores (aluno/editora), pois segundo Leal (2004), 

e Dolz e Schneuwly (1999) é necessário na produção do texto pensar nesse 

interlocutor, assumindo uma relação recíproca em que o gênero não é mais 

instrumento de comunicação somente, mas, ao mesmo tempo, objeto de 

ensino/aprendizagem.  

Ao propor a produção de e-mail às editoras, pretendeu-se explorar este 

recurso com o intuito de perceber como os alunos elaboram suas argumentações 

na construção desse texto eletrônico. O quadro 3 apresenta as argumentações 

utilizadas por cada membro da dupla: 

Quadro 3 – Levantamento de argumentos nos e-mails para as editoras 

 
SUJEITOS 
(Duplas) 

 
ARGUMENTAÇÃO NOS E-MAILS 

Escola A Escola B 

1 Pede por favor o livro para a biblioteca que 
não tem o livro e a sua professora iria ler 
para ele e os amigos. 

Pede por favor para mandarem para a 
biblioteca da escola que não tem o livro 
para poder ler também. 

2 Diz que ficou com muita vontade de ler e 
pede para mandarem para a biblioteca da 
sua escola, então sua professora poderia ler 
para todos.  

Diz que o livro é muito legal e queria esse 
livro para biblioteca da escola, por favor, 
para ele, os colegas e todo mundo ler até a 
tia. 

3 Diz que gostaria de ganhar o livro para a 
biblioteca que não tem o livro.  

Diz que a “tia” levou o livro para o 
amiguinho, pede por favor para que 
mandem o livro e ele possa ler junto com 
os amigos. 

4 Pede o livro para a biblioteca da escola, pois 
a mesma não tem, ai a professora, seus 
amiguinhos e ele poderiam ler o livro. 

Comenta que a amiga da outra escola 
mandou a resenha, que é bom, que eles 
mandem para a escola, porque ela não 
tem. 

5 Diz que a “tia” levou o livro para o amiguinho, 
mas na biblioteca na tem e pede por favor 
que eles mandem o livro. 

Diz que na biblioteca da escola não tem e 
que ficou com muita vontade de ler e ai a 
“tia” ia poder contar pra todos. 

6  

 

Não fez 

Pede por favor para mandarem o livro para 
a biblioteca da escola, então os colegas e 
a professora leriam também. 

7  

 

Não fez 

Diz que o amigo gostou muito do livro e 
pede pra mandarem o livro pra biblioteca, 
assim ele e os amigos de sala leriam 
também. 
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Examinando os dados em relação aos argumentos, observa-se na tabela 

acima, que 12 alunos conseguiram executar a atividade com êxito, embora apenas 

02 tenham sido respondidos pela editora. Verificou-se que a maioria dos alunos 

envolvidos na pesquisa solicitou a doação de livros à biblioteca, mas também para 

ler com os amigos e as professoras, reconhecendo uma possibilidade de 

comunicação que viabilizou uma interação nesse processo.  

Apesar de observarmos que os alunos em muito pouco tempo foram 

capazes de utilizar o e-mail de forma competente e adequada às necessidades de 

comunicação, essa pesquisa nos evidenciou o pouco uso do computador como 

ferramenta de ensino, como afirma Braga (2004)  

 
“É necessário que a escola passe a se preocupar com a formação de leitores 
para esse novo meio, oferecendo aos alunos práticas pedagógicas que 
demandem o letramento digital e também formem leitores autônomos. A 
autonomia do aprendiz é essencial para que este saiba como explorar as 
possibilidades comunicativas oferecidas pelo hipertexto e pelas 
hipermodalidades.”  (BRAGA, 2004. p.161).  

 

Procuramos nessa pesquisa investigar a produção de e-mail de crianças 

do I Ciclo na perspectiva do letramento. Isso demandou também trabalhar o uso 

de novas tecnologias no âmbito escolar, onde o computador ainda é muito pouco 

utilizado como ferramenta de ensino. Observamos que a produção e envio dos e-

mails permitiram a interação das duplas de trabalho, resultando numa nova forma 

de comunicação entre alunos. Portanto, é importante que a escola se preocupe 

com práticas pedagógicas voltadas ao letramento digital para acompanhar as 

possibilidades oferecidas com essa nova realidade.  
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Conclusões 

 

 

 

Nessa pesquisa, buscou-se investigar a comunicação via e-mail de alunos 

da escola pública, numa situação real de comunicação, a partir da construção de 

oito atividades em que houvesse uma preocupação em dar comandos claros para 

os alunos, definindo quais os interlocutores e qual a finalidade em produzir o e-

mail.  

Em todo percurso dessa pesquisa deu para perceber a ênfase que se tem 

dado aos estudos sobre letramento no Brasil. No entanto, ainda estão em 

processo inicial as pesquisas sobre letramento digital e o reconhecimento dos 

gêneros digitais surgidos com a era tecnológica, que tem gerado uma nova forma 

de linguagem e uma nova forma de interação das pessoas nos ambientes virtuais, 

como também a produção de conhecimento humano, a partir dessa nova 

realidade.  Ainda há muitos preconceitos, limites e restrições quanto ao uso 

desses novos gêneros. 

 Sabe-se também que nem todos têm acesso, mas pelo menos as escolas 

têm sido equipadas com os computadores, geralmente conectados à Internet, e 

podem trazer muitas contribuições para a educação com políticas educacionais 

voltadas à alfabetização e ao letramento (também digital), das gerações futuras. É 

necessário, porém, respeitar os interesses dessa nova geração e proporcionar o 

exercício da cidadania, da melhor forma possível, sem se prender a apenas 

antigas formas de ensinar, mas abrindo-se para essas novas realidades.  

Retomando indagações anteriores, sobre qual a riqueza desse estudo, 

qual a contribuição que pode acrescentar à educação, ficou claro nas análises das 

diversas atividades, a constatação de que as crianças não tiveram muitas 

dificuldades em realizá-las, mesmo com dois contextos de interlocução distintos, 

pois foi visível a disposição em participar ativamente.  

De fato, todo processo, propiciou momentos de enriquecimento para os 

envolvidos nas discussões enriquecedoras e esclarecedoras da sala de aula, na 
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escolha e leitura do livro de história que mais se identificaram, na escrita da 

resenha, na produção dos e-mails, na ida freqüente ao laboratório de informática 

com o propósito de digitar os próprios textos e enviar aos colegas e às editoras 

para aquisição dos livros indicados pelos colegas para compor o acervo da 

biblioteca da escola. Houve um excelente intercâmbio entre os alunos, de escolas 

diferentes, com interlocutores bem reais, mas que nunca sequer pensaram na 

possibilidade dessa comunicação. 

Essas atividades serviram também para aproveitar o uso dos recursos 

que as escolas já possuem, mas que muitas vezes são utilizados apenas para 

realizar atividades sem sentido para a criança. Da maneira como foram 

construídas e vivenciadas, possivelmente tenha favorecido para que o aluno 

percebesse realmente que as atividades de leitura e produção de textos podem 

ser muito mais enriquecedoras.   

Mesmo que os alunos só tenham acesso ao computador na escola, o que 

ficou claro foi que, ao possibilitar aos alunos conectarem-se com esse mundo 

digital, houve também um aprendizado no sentido de refletir que para que o aluno 

possa aprender a escrever, é preciso que se tenham comandos claros da parte do 

professor, que seja favorecido o convívio com atividades de escrita reais e com 

finalidade e interlocutores definidos.   

É claro que houve algumas surpresas iniciais, mas que só contribuíram 

para que o ensino-aprendizagem se efetivasse, pois os alunos nunca tinham 

aberto uma conta de e-mail, preenchido um cadastro, se comunicado com um 

aluno de outra escola através do computador, nunca tinha navegado na Internet, 

nem discutido as características de gêneros como e-mail ou resenha, produzido 

uma resenha de uma história lida... Isso, de fato, corrobora a importância da 

necessidade de propiciar aos alunos o contato com uma diversidade de gêneros. 

Quanto ao uso pela primeira vez do gênero e-mail, é muito feliz a colocação de 

Bueno (2001:55), quando diz que “a primeira conexão é como a primeira visita a 

uma cidade: é preciso aprender algumas regras básicas sobre como caminhar 

nela” e os alunos aprenderam muito bem. 
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Contudo, é oportuno mencionar alguns pontos negativos que enfrentamos 

com essa pesquisa: 

 Com relação aos professores, os entraves são maiores, pois às 

vezes resistem em se apropriar de novos conceitos, em aceitar 

sugestões diferentes, em não se inteirarem acerca desse mundo 

digital; geralmente têm uma grande tendência de querer “monitorar” 

todas as produções dos alunos, muitas vezes interferindo demais 

nessas produções, prejudicando a autonomia dos sujeitos; 

 

 Um outro ponto foi o fato da importância de uma biblioteca que 

funcione efetivamente, pois em uma das escolas a biblioteca estava 

sendo usada como sala de aula por falta de espaço e da demanda 

com relação à matrícula dos alunos no início do ano, enquanto que 

na outra o trabalho fluía naturalmente, com a leitura de histórias 

freqüentemente, empréstimos de livros e envolvimento da 

bibliotecária no processo da valorização da leitura.  Assim, com a 

ausência de uma biblioteca, nega-se o contato dos alunos com um 

espaço voltado para o incentivo à leitura, à pesquisa, à efetivação de 

projetos que oportunizem o contado dos alunos com a literatura, com 

o imaginário, com os espaços de encantamento, pois como diz 

Soares (2003), para que haja letramento uma condição é que haja 

disponibilidade de uma diversidade de  material de leitura. O que 

ocorre nos países de Terceiro Mundo é muitas vezes se alfabetizam 

crianças e adultos, mas não lhes dão as condições para ler e 

escrever: não há material impresso disponível, não há livrarias, o 

preço dos livros, jornais e revistas é inacessível, há um número 

reduzido de bibliotecas. Como é possível tornar-se letrado nessas 

condições?  

 

 Quanto ao uso do laboratório, juntamente com a internet e os 

gêneros digitais decorrentes desse mundo, refletimos no quanto 
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ainda precisamos melhorar para que haja um efetivo aproveitamento 

para a educação e para que os alunos não fiquem apenas 

reproduzindo atividades de outras disciplinas, realizando atividades 

apenas de cópia, que não contribuem muito para desenvolver suas 

competências vinculadas a esse novo contexto da era tecnológica. 

 

 Do ponto de vista pedagógico, reforçamos a reflexão que Marcuschi 

(2004:62) faz no sentido de que um estudo sobre os gêneros digitais 

é relevante e tem aspectos inovadores e “a escola não pode passar 

à margem dessas inovações, sob pena de não se situar na nova 

realidade”. Assim, o letramento digital deve ser encarado com 

seriedade porque veio pra ficar.  

Mais do que nunca acreditamos que é possível acreditar na escola como 

local de contribuir para o letramento, inclusive digital, valorizando a autonomia do 

aprendiz, explorando as possibilidades comunicativas oferecidas com os gêneros 

emergentes e efetivando também a interação social entre os indivíduos. 
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ANEXO A: Exemplos de e-mails impressos usados na 3ª aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



124 

 

ANEXO B: e-mails  produzidos pelos alunos na 5ª aula e enviados aos colegas da 

outra escola 
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ANEXO C: e-mails produzidos pelos alunos na 7ª aula e enviados às editoras 
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