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O guardião das fronteiras

( A partir de George Landow)

No lugar do posto de controle de saída da fronteira, o guardião do país vizinho pediu que o
estudioso de Ecologia Cognitiva mostrasse seu passaporte, chamando-o:

__ Ei, você, faz o quê?
A resposta foi:
__ Apesar do meu nome, não trabalho exatamente com Ecologia, mas com o conhecimento.
__ Negativo: há muito a Filosofia se encarrega disso – foi a objeção do guardião das fronteiras. Vá

pleitear a sua saída pela outra porta.
__ Espere; entendo o conhecimento de uma forma ampla. Ocupo-me dos signos, de todos os

vestígios sensíveis ligados às intenções na produção e atribuição de sentidos, explicou o estudioso.
__ Ora – refutou novamente o guarda – isso é o que faz a Semiologia. Você está querendo burlar a

segurança?
__ Absolutamente! De fato – ponderou o estudioso – alguns teóricos trabalham sobre o sentido dos

signos. Mas interessa-me mais diretamente as relações de poder que são travadas na arena da comunicação.
__ Hum... – observou-o o guardião, desconfiado. – Sim, já entendo, trata-se então de Filosofia da

Linguagem.
O estudioso ousou especificar ainda um pouco mais a sua ação e disse:
__ Sim, a Filosofia da Linguagem, em especial a corrente da Pragmática, aborda esse tema com

muita propriedade, mas concentrando-se no que é produzido no decorrer da comunicação entre os
interlocutores. Quanto a mim, procuro fixar-me em algo que vai além, buscando verificar como as idéias se
transmitem e interagem entre si por meio de palavras, imagens e sons articulados, em toda a riqueza dos
signos, para, então, discutir como o pensamento tem sido produzido. Trata-se de entender as dimensões
técnicas e coletivas da cognição.

O soldado sorriu com desdém. “Ah, é a cognição. Ora, então você é um estudioso da Educação”.
__ De certo modo, sim – concordou em parte o visitante -, mas apenas se considerarmos a

Educação compreendida em seus novos ambientes e espaços, nos quais um novo sujeito, digamos coletivo,
se movimenta... E para compreendê-la dessa forma devemos derrubar algumas das fronteiras e construir
elos com a Filosofia, com a Semiologia e com outras disciplinas das quais herdei também algumas
questões, como a Lingüística, ou a Psicologia. Na verdade não há como conceber a Ecologia Cognitiva sem
falar das redes de conhecimento, e não há como estudar ou entender tais redes sem antes permitir também
as interconexões em nossos próprios campos.

E o estudioso terminou dizendo:
__ Por isso, não solicito apenas que autorizes minha passagem, como também te peço em nome de

todos os que desenvolvem pesquisas neste momento, que te despeças da tua função, pois para exercer a
minha prática e levar adiante a pesquisa, não será possível que haja guardiões de fronteiras entre os países
que visito.

O guarda já ia expulsar o forasteiro, pela insolência da fala, vindo a perturbar-lhe a paz que há
tanto conhecia naquele espaço-limite, quando aconteceu o inusitado: viu que atrás do Ecologista Cognitivo,
e pelos lados, e mais adiante, e também por muitas outras vertentes, aproximavam-se multidões de
cientistas e estudiosos e pesquisadores e professores, todos numa rebelião não-organizada contra as
cancelas de fronteiras, e tinham os nomes metamorfoseados: não mais ostentavam carteira de identidade de
comunicador, de sociólogo, ou de historiador, ou de cientista, mas de coisas estranhas, como
educomunicador, engenheiro do conhecimento, historiador das idéias, arquiteto cognitivo, sociólogo da
linguagem e coisas nesse estilo.

Viu que outros dos seus colegas tentavam reagir, mas era inútil. O companheiro vizinho era
desafiado por um sociotecnólogo, enquanto recebia a notícia de que legiões de historiadores das
mentalidades haviam invadido um terreno proibido. Psicolingüistas atacavam pelo outro lado e, já sem
receber maior resistência, um grupo de arte-educadores se preparava para ocupar a praça.

E assim, apesar de esboçar uma reação inicial, os guardiões das fronteiras não tiveram outra opção
a não ser retirar-se, resignados, deixando que fossem, por fim, apagadas as linhas tênues que marcavam os
limites entre os países de uns e de outros.

Foi quando as portas se abriram e começou a história.



RESUMO

Este estudo teve como objetivo analisar se a notação escrita produzida no gênero
weblog está influenciando a notação escrita escolar. Para a construção da pesquisa, da qual
participaram duas adolescentes bloguistas, reconstituímos a história e caracterizamos o gênero
emergente da mídia digital – weblog. Utilizamos as teorias da psicogênese da escrita e
consciência fonológica para entender os princípios reguladores da norma ortográfica da
Língua Portuguesa. Detivemo-nos na análise e reflexão da notação escrita digital para
constatar sua presença (ou não) nas atividades escolares das adolescentes em estudo. A
metodologia proposta para essa investigação foi o estudo comparativo de casos. O corpus da
pesquisa constituiu-se de atividades escolares e dos textos postados no blog dos dois sujeitos
investigados. A análise dos dados coletados no espaço digital e no espaço escolar demonstrou
que de acordo com o nível de explicitação do aprendiz nesta área do conhecimento –
ortografia – ele poderá sofrer influência da escrita digital na escrita escolar. Os resultados das
análises apontam para a necessidade de a escola refletir e trabalhar com a variação lingüística:
a adequação da linguagem ao meio, ao interlocutor, ao contexto de produção, e a pluralidade
dos discursos, que se manifestam nos novos gêneros, principalmente, nos gêneros emergentes
da mídia digital.

Palavras-chave: gênero digital weblog, notação escrita digital, notação escrita escolar



RESUMEN

Este estudio ha tenido como objetivo analizar si la notación escrita producida en el
género weblog (bitácoras de web) está influenciando la notación escolar. Para la construcción
de la pesquisa, de la cual han participado dos adolescentes bloguistas, hemos reconstituido la
historia y hemos caracterizado el género emergente de los medios de comunicación digital –
weblog. Hemos utilizado las teorías de la psicogénesis de la escritura y la conciencia
fonológica para comprender los principios reguladores de la norma ortográfica de la Lengua
Portuguesa. Nos hemos detenido en el análisis y reflexión de la notación escrita digital para
constar su presencia (o no) en las actividades escolares de dichas adolescentes. La
metodología propuesta para esa investigación ha sido el estudio comparativo de casos. El
corpus de la pesquisa se ha constituido de actividades escolares y los textos publicados en el
blog de los dos sujetos investigados. El análisis de los datos colectados del espacio digital y
del espacio escolar ha demostrado que, de acuerdo con el nivel de explicitud del aprendiz en
esta área del conocimiento – la ortografía –,él podrá sufrir influencia de la escritura digital en
la escritura escolar. Los resultados de los análisis demuestran la necesidad de la escuela
reflexionar y trabajar con la variación lingüística, la adecuación del lenguaje al medio, al
interlocutor, al contexto de producción y la pluralidad de los discursos, que se manifiestan en
los nuevos géneros, sobre todo, en los géneros emergentes de los medios de comunicación
digital.

Palabras-clave: género digital weblog, notación escrita digital, notación escrita escolar
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1 INTRODUÇÃO

O universo virtual avança e uma questão polêmica aparece com freqüência: a

tecnologia vai tomar o lugar da humanidade, do sujeito ?

É perceptível o fato de que as relações interpessoais e lingüísticas entre os sujeitos

estão se modificando, na medida em que interagem em rede, mundialmente, com o Outro,

mediados pelo computador. O elemento técnico já é constitutivo da “nova identidade

humana”, se é que podemos denominar de “nova” as relações de mobilidade, troca, diálogo,

escrita, que se estabelecem entre os indivíduos interligados pelas tecnologias, em especial, a

telemática digital.

O Ciberespaço configura uma nova era, a Era da Informática, das múltiplas janelas

abertas, da hipertextualidade, do “diário digital”, do sujeito dialógico bakhtiniano, que

interagindo promove a criação de teias e redes de relações e aprendizagem cooperativa.

Este sujeito dialógico, ativo, entra em cena e traz consigo novos espaços de

relacionamento interpessoal experenciados ininterrupta e coletivamente. Surgem, com esse

sujeito, novos desafios éticos, lingüísticos e novas questões sociais as quais pesquisadores

devem procurar entender e explicar. O “sujeito da Cibercultura” tem necessidade de se

envolver, de ser coletivo, de partilhar suas impressões e suas histórias de vida no mundo

virtual e real. Segredos, ambições, paixões, pontos de vista - a própria intimidade é exposta -

alargando amizades, deste novo sujeito, com indivíduos, que sequer conhece, pessoalmente,

só virtualmente.

Diante das novas tecnologias, imerso no Ciberespaço, o conceito de comunidade, tal

como o entendemos, tradicionalmente, muda. O relacionamento nessa grande cibertribo é

mais complexo, porque o sujeito, protagonista principal, possui total autonomia e anonimato

para SER e SER na relação com o OUTRO.

É nesse novo contexto que um estudo mais minucioso sobre os gêneros emergentes,

entre eles os weblogs de adolescentes – “diários digitais” – e a escrita utilizada pelos

bloguistas, nesses ambientes se torna tema relevante a ser pesquisado, na medida em que

auxiliará no entendimento das novas práticas, que surgem através da escrita do discurso

eletrônico e das transgressões realizadas por esses sujeitos em suas demais manifestações de

escrita.

Faz-se necessário que a Lingüística, como ciência, e nós, como pesquisadores da

língua(gem), investiguemos as novas possibilidades de interação, os novos gêneros
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discursivos/textuais1 que proporcionam essa interação, no caso dessa pesquisa - os blogs de

adolescentes - e acompanhemos os avanços e as tendências dessa “nova tribo”, os bloguistas,

que se forma.

O problema que nos propusemos pesquisar é se essa notação escrita produzida no

gênero weblog de adolecentes influencia a notação escrita escolar.

Para atingir tal fim, nos baseamos nos estudos do filósofo francês Lévy (1999) no que

diz respeito ao Ciberespaço. Apoiados em uma concepção interacionista da língua/linguagem,

abordamos a questão dos gêneros discursivos/textuais com base nas idéias de Bakhtin (2003)

e dos gêneros emergentes, em especial os weblogs dos adolescentes, à luz das considerações

de Marcuschi e Xavier (2004a). Finalizando, estudamos as questões ortográficas que brotam

dentro deste novo gênero informático-mediático, geradoras desta pesquisa, percorremos este

caminho, ainda obscuro, apoiados pelas reflexões de Morais (2000). Logo após, analisamos,

através do corpus recolhido, a notação ortográfica na esfera digital de duas adolescentes

bloguistas, neste tópico nos apropriamos das idéias de Santos (2003).

A dissertação encontra-se, então, dividida em cinco capítulos.

No primeiro tópico do marco teórico abordamos a questão dos gêneros

discursivos/textuais. Dentro deste tópico, ainda, refletimos sobre os novos gêneros que

surgiram no domínio da mídia digital, em especial o gênero em estudo – weblog.

No que diz respeito a esse gênero emergente, por ser algo muito novo, com

pouquíssima literatura acessível a respeito, procuramos rastrear sua história, desde o seu

surgimento na web até os dias atuais, definindo-o. Na trilha de sua origem, fizemos um

levantamento dos gêneros que poderiam ser considerados “parentes próximos” do weblog,

dentre eles, o diário de escrita íntima e a agenda dos adolescentes. Procuramos fornecer

1 Optamos por utilizar a terminologia gêneros discursivos/textuais porque nos apropriamos das idéias de Bakhtin
e de Marcuschi no que diz respeito aos gêneros. Segundo Marcuschi, em resposta a um e-mail enviado pela
pesquisadora em 26/09/2004: “...Quanto ao que você me solicita, pode usar indiscriminadamente o termo
‘gênero textual’ (o qual prefiro junto com um número crescente de autores) ou então ‘gênero discursivo’ como
preferem os de linha bakhtiniana estrita. Não há diferença sensível entre ambos. Eu apenas uso ‘textual’
porque penso que os gêneros se realizam em textos e produzem discursos. Mas isso é uma pequena questão
que a meu ver não interfere. Digo isso num de meus textos (acho indiferente a terminologia ali posta).
Acredito que hoje ninguém mais segue Jean-Michel Adam que no seu livro mais famoso sobre lingüística de
texto deu esta fórmula:
Discurso = texto + condições de produção/ Texto = discurso – condições de produção. Com isto ele via o texto
como uma entidade abstrata e o discurso como uma entidade empírica. Como eu vejo o gênero enquanto
entidade empírica que circula socialmente, a distinção entre texto e discurso tornou-se irrelevante até mesmo
porque minha noção de texto é a de um ‘evento comunicativo com a concorrência de condições sociais,
lingüísticas e cognitivas’, como diz Beaugrande. E neste caso o texto realiza condições discursivas claras.
Assim, você pode usar os dois conceitos e se você se sentir mais confortável usando ‘gênero discursivo’ faça-
o.”
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informações relevantes sobre este gênero emergente, o blog: forma em que se apresenta,

função, estilo e conteúdo temático.

Restringindo o alcance da nossa pesquisa, chegamos aos weblogs dos adolescentes.

Neste ponto, novamente caracterizamos o gênero weblog devido às especificidades que

adquire diante do autor do texto postado, os adolescentes.

Já que o nosso problema era investigar a influência da escrita digital em atividades

escolares, discorremos sobre a psicogênese da escrita e a consciência fonológica para,

posteriormente, nos dedicarmos à ortografia, escrevendo um breve histórico sobre ela,

abordando, também, a questão polêmica do “erro ortográfico”2 e suas implicações. Logo após,

apresentamos os aspectos regulares e irregulares da ortografia da Língua Portuguesa, que

dizem respeito ao que é considerado compreensível por parte dos alunos e o que é passível de

memorização dentro da norma ortográfica da nossa língua.

Abordamos, neste tópico, o aspecto da transgressão como mecanismo revelador de

conhecimento e definimos o processo de redescrição representacional, que, nas nossas

hipóteses, aparece como justificativa para a transgressão no meio digital.

Escrevemos, também, sobre a notação ortográfica na esfera digital e fornecemos uma

visão geral do que denominamos de “ortografia digital”, especificamente, no gênero weblog

dos adolescentes.

Descrevemos a metodologia utilizada para a pesquisa, estudo comparativo de casos, no

terceiro capítulo. Como escolhemos os dois sujeitos a serem estudados, o perfil desses sujeitos

em estudo, as entrevistas realizadas com eles, a coleta dos dados no espaço digital e escolar e

como procedemos a análise do corpus são tópicos apresentados neste capítulo.

No quarto capítulo inserimos a análise do corpus recolhido. Nosso corpus, resumindo,

é assim composto:

• Entrevistas com os sujeitos lingüísticos estudados (três entrevistas: clínica, sobre

o gênero weblog e sobre a notação escrita digital no blog);

• Produções no espaço digital: textos produzidos pelos sujeitos, no blog, ao longo

de um semestre (2004/1);

• Produções no espaço escolar: textos produzidos no contexto escolar.

Esse capítulo se subdivide nos seguintes tópicos: as entrevistas realizadas com os

sujeitos em estudo, os textos postados no espaço digital, a notação escrita no espaço escolar, o

2 A palavra ortografia é formada etmologicamente por dois elementos gregos: rothós (correta) e grafia (escrita).
O senso comum sedimentou a expressão “erro ortográfico” no lugar de “erro gráfico”. Devido a isso,
estaremos utilizando aspas sempre que nos referirmos a “erro ortográfico”.



13

cotejo dos dados dos dois sujeitos em estudo e, por fim, os erros no meio escolar que eram

semelhantes às transgressões praticadas no meio digital.

Trabalhamos, ao longo desta pesquisa, com duas hipóteses:

��a notação escrita digital configura uma transgressão intencional da norma ortográfica

da Língua Portuguesa.

��os adolescentes que se encontram em um nível um pouco mais baixo de explicitação

da norma ortográfica da língua transgrediriam no meio digital, mas tenderiam a ser

mais influenciados por esta escrita digital no espaço escolar.

O capítulo sobre as considerações finais, quinta parte do trabalho, aparece como fruto

da interpretação do que os “dados nos revelaram”.

Mas, o que é mesmo um weblog?

De acordo com o Dicionário de Tecnologia (2003), um weblog (por vezes chamado de

blog ou página de notícias ou filtro) é uma página da internet na qual um weblogger (por

vezes chamado de blogger ou um pré-navegador) registra todas as outras páginas que ele acha

interessante.

De acordo com o conceito acima, as primeiras versões dos blogs eram apenas registros

de leituras ou sites interessantes que as pessoas, que dominavam a linguagem de programação

HTML, faziam pela rede mundial.

Rapidamente, sem a necessidade premente de conhecer a linguagem HTML para se ter

acesso a este novo gênero, estes weblogs “evoluíram” para um estágio posterior como diários

digitais que fascinam os internautas adolescentes.

Gostaríamos de registrar alguns números bem atuais a respeito do gênero emergente

weblog, veiculados pela Folha OnLine (2005), o que justifica, em parte, nosso interesse por

esse gênero emergente:

Estudo divulgado hoje nos Estados Unidos mostra que, naquele país,
27% dos internautas lêem blogs, aumento de 58% sobre o ano anterior,
revela o Pew Internet and American Life Project. O número corresponde a
32 milhões de pessoas.

O estudo revela também que 8 milhões de norte-americanos
escreveram em blogs durante o ano passado. Isso fora os 12% dos leitores de
diários digitais que costumam postar comentários nas páginas. Mas o curioso
é que 62% dos internautas entrevistados pelo projeto não sabem direito o que
é um blog.

Segundo a pesquisa, o surgimento de blogs de conteúdo político e
opinativo ajudou o crescimento da popularidade desse tipo de página.

(disponível em: < http://noticias.bol.com.br/destaques/2005/01/03>)
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Assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a notação3 escrita produzida no

gênero weblog e sua influência na notação escrita escolar de duas adolescentes

bloguistas.

A partir deste objetivo geral traçamos os seguintes objetivos específicos:

• Analisar as características específicas da notação escrita produzida no gênero blog

(de duas adolescentes), com a finalidade de observar a ocorrência ou não de

regularidades de transgressões;

• Analisar, nas atividades do espaço escolar dos sujeitos em estudo, a presença de

inadequações ortográficas, no que diz respeito à norma ortográfica vigente da

Língua Portuguesa e, caso sejam encontradas, observar se constituem

regularidades ou irregularidades;

• Correlacionar a notação das palavras utilizadas no blog de duas adolescentes, à

norma ortográfica da Língua Portuguesa, com a finalidade de identificar o grau de

distanciamento ou de aproximação entre ambas;

• Investigar se as características específicas da notação escrita digital, utilizadas no

gênero blog, estão contidas nas manifestações de escrita escolar das bloguistas.

3 O conceito que a palavra notar adquire ao longo desta dissertação não é o mesmo de representar. A palavra
notação descreve melhor o que é o registro interno de cada indivíduo, levando em consideração o processo
interno de reflexão de cada aprendiz sobre a escrita: o momento das escolhas, das hipóteses.
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2 MARCO TEÓRICO

2.1 GÊNEROS DISCURSIVOS: DEFINIÇÃO E FUNCIONALIDADE

Adotando uma visão bakhtiniana dos gêneros discursivos, acreditamos que todas as

atividades humanas estão ligadas ao uso da linguagem, aqui entendida como prática social, ou

seja, indissociável das relações que mantêm os indivíduos.

Para Bakhtin (2003), os gêneros do discurso constituem tipos relativamente estáveis de

enunciados, marcados sócio-historicamente e são extremamente heterogêneos. Os diferentes

gêneros são diferentes possibilidades para a expressão da individualidade da linguagem

através de diferentes aspectos dessa individualidade.

Vejamos, agora, a definição de gêneros discursivos/textuais proposta por Marcuschi

(2002:19):

Gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados
à vida cultural e social...São entidades sócio-discursivas e formas de ação
social incontornáveis em qualquer situação comunicativa...Os gêneros não
são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se
como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem
emparelhados a necessidades e atividades sócio-culturais, bem como na
relação com as inovações tecnológicas... Usamos a expressão gênero textual
como uma noção propositalmente vaga para referir os textos materializados
que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características
sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo
e composição característica.

Fica evidente, a partir da visão exposta acima sobre os gêneros, que as práticas

discursivas dos falantes nos auxiliarão no entendimento dos usos que estes falantes fazem da

língua traduzidos em novos gêneros.

Como tão bem coloca Marcuschi (2002) “importa ressaltar que não são as novas

tecnologias que originam os novos gêneros por si mesmas, e sim, os usos que se fizeram dela

nas ações comunicativas cotidianas.”

Com base na definição acima afirmamos que no gênero textual predominam os

critérios de ação prática, circulação sócio-histórica, funcionalidade, conteúdo temático, estilo

e composicionalidade.

Poderíamos nos indagar se a forma do texto não seria, também, elemento determinante

dos gêneros, já que as definições privilegiam os aspectos sócio-comunicativos e funcionais

deles. Sem dúvida, em alguns casos, são as formas que determinam os gêneros, em outros, a
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função comunicativa e, até mesmo, o ambiente em que é comunicado pode ser fator de

determinação, segundo Marcuschi (2002).

Por que, então, privilegiamos aspectos sócio-comunicativos nesta definição de

gêneros?

A resposta nos fará refletir sobre a concepção de língua que temos. Em uma concepção

de língua interacionista, dialógica, entendida como atividade social, histórica e cognitiva,

onde os interlocutores são sujeitos ativos que, dialogicamente, se constroem e são construídos,

o aspecto formal e estrutural da língua e dos gêneros, por conseguinte, fica relegado a

segundo plano.

Assim, concordamos com Marcuschi (2002) quando coloca que “mesmo texto” e

“mesmo gênero” não são automaticamente equivalentes, desde que não estejam no “mesmo

suporte”. Estes aspectos, segundo Marcuschi (2002), sugerem cautela quanto a considerar o

predomínio de formas ou funções para a determinação e identificação de um gênero.

2.2 GÊNEROS DISCURSIVOS NO DOMÍNIO DA MÍDIA DIGITAL

Se e somente se entendemos os gêneros como eventos textuais altamente maleáveis,

dinâmicos e plásticos, podemos compreender, também, estes “novos” gêneros emergentes,

que aparecem no contexto tecnológico.

Novas formas de interação surgem mediadas por uma máquina, o computador, que

instiga o sujeito a buscar ações comunicativas inéditas, agora virtualmente. Assim, os gêneros

discursivos/textuais surgem, situam-se e integram-se ao cotidiano humano numa seqüência

ininterrupta de usos formadores de práticas sócio-discursivas.

Segundo Marcuschi (2004b), esses gêneros que emergem na mídia digital são aqueles

que trabalham com o discurso eletrônico, ou seja, são os gêneros que apresentam como

suporte o computador.

“A Internet é uma espécie de protótipo de novas formas de comportamento

comunicativo” (Marcuschi, 2004b). Isso, talvez, seja propiciado pela manifestação de

múltiplas semioses simultâneas dentro do mesmo meio: texto, som, imagem. Apesar desse

fato, que não pode ser contestado, todos os gêneros digitais são eventos fundamentalmente

baseados na escrita.

O Ciberespaço traz consigo uma quantidade significativa de gêneros emergentes,

dentre eles: e-mail, bate-papo virtual (chat), aula virtual, weblogs, fotologs, vídeo-conferência

interativa, lista de discussão.



17

Segundo Field (apud Araújo 2001), o termo cibergênero ( do inglês cybergenre) foi

cunhado pelas pesquisadoras do MIT, Wanda J. Orlikowski e JoAnne Yates, que aplicaram a

noção de gênero ao estudo da comunicação empresarial. Shepherd e Watters (1999:1), por sua

vez, explicam que os cibergêneros (ou gêneros digitais) resultam “da combinação do

computador e da Internet”.

Araújo (2001) defende que:

Enquanto os gêneros não digitais são normalmente caracterizados
pelas díades de atributos <conteúdo, forma> ou <propósito, forma>, para
Shepherd e Watters (1999) os cibergêneros se caracterizam pela tríade
<conteúdo, forma, funcionalidade>, sendo a funcionalidade definida pelos
pesquisadores como o conjunto de possibilidades interativas que o novo
meio digital oferece, a saber: navegar por links (browsing), enviar e-mails,
buscar informações (searching), participar de discussões, fazer pedidos de
compra (ordering), solicitar informações (inquiry).

Marcuschi (2004b) coloca que “três aspectos tornam a análise desses gêneros

relevantes: (1) seu franco desenvolvimento e um uso cada vez mais generalizado; (2) suas

peculiaridades formais e funcionais [...]; (3) a possibilidade que oferecem de [...] repensar

nossa relação com a oralidade e a escrita”.

No Ciberespaço, os gêneros digitais, que se materializam através do discurso

eletrônico, constituem oportunidades de investigação sobre o efeito “de novas tecnologias na

linguagem e o papel da linguagem nessas tecnologias” (MARCUSCHI, 2004b).

Partindo da noção de gênero textual como constructo social e histórico, este estudo

identifica e caracteriza um determinado gênero que emergiu nos últimos cinco anos: o

Weblog.

2.3 HISTÓRIAS DE UM GÊNERO: WEBLOG

O que entendemos por Weblog?

Anteriormente, citamos o conceito de weblog, retirado do Dicionário de Tecnologia

(2003), que ressalta o caráter de filtro de notícias, informações, assumido pelo gênero, no

início do processo de descoberta das ferramentas tecnológicas que o potencializariam.

Segundo Blood (2002), o termo Weblog foi batizado por Jorn Barger em dezembro de

1997, como resultado de um jargão derivado da união das palavras inglesas web, que significa

rede (de computadores), e log, que significa registro, diário de navegação (de bordo).
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De acordo com Blood (2002), os primeiros weblogs eram sites com vários links4 da

web5
. Cada um deles era uma mistura de links de proporção única, comentários, pensamentos

pessoais e ensaios. Eram diários de navegação, em que a informação mais recente aparecia

antes (os weblogs lêem-se em regressão temporal).

Ao final do dia ou ao longo dele, os autores colocavam nos weblogs uma lista dos sites

que visitaram durante esse período. Com a evolução, alguns autores começaram a colocar

comentários junto com os links, passaram a destacar os artigos que poderiam ser facilmente

passados sem notar pelo usuário típico da web, artigos de fontes menos conhecidas, além de

pontuarem fatos adicionais, observações alternativas e pessoais.

Estes entusiastas da web, os primeiros bloguistas, eram usuários da Internet que

detinham o conhecimento de programação ou manuseavam bem HTML6.

No começo do fenômeno, os bloguistas tornavam-se editores, na medida em que

escolhiam sites e links que desejavam recomendar ou destacar através de suas próprias

páginas, os weblogs.

4 Vínculo que leva de um programa para outro ou de uma página para outra na Internet.
5 Termo que originariamente indicava os sites, arquivos e documentos da Internet que utilizavam o sistema de

hipertexto, mas que hoje se tornou sinônimo de Internet.
6 Hyper Text Mark-up Language – Linguagem de programação muito utilizada para a criação de páginas da

Internet, pois sua especialidade são os hipertextos e os hiperlinks.
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Conforme o processo continuou e a quantidade de weblogs aumentou, a prática sócio-

comunicativa potencializou o gênero como forma de definição dos weblogs.

Segundo Blood (2002), isso começou a ocorrer a partir de julho de 1999, quando

foram lançados vários serviços gratuitos que auxiliavam o usuário em geral, até mesmo

aqueles sem conhecimentos sobre a elaboração de websites, a iniciar o seu próprio weblog.

A mais importante ferramenta lançada, na opinião de Blood (2002), o Blogger7, é

descrita como uma fagulha para o que acabou sendo denominado de blog, um “diário de

formato curto”. A automação dos processos técnicos de produção de um weblog é vista, pelos

estudiosos do Ciberespaço, como a grande propiciadora da explosão de criação deles na rede.

É esta relação, do livre-formulário através de uma interface funcional combinada com

a facilidade de utilização tecnológica, que estimulou a migração da função dos weblogs – do

“estilo filtragem de informações” - para o blog de “estilo diário”.

Atualmente, os blogs dos adolescentes são os “diários de escrita íntima” da rede

mundial de computadores – a Internet.

Apesar de Schittine (2002:107), em sua dissertação de mestrado, ter encontrado uma

certa rejeição ao termo “diário digital” pelas pessoas entrevistadas, como podemos observar

no depoimento transcrito abaixo do bloguista Edney Soares de Souza, nós o utilizaremos aqui,

visto que para os adolescentes pesquisados nesta dissertação é assim que funciona, como um

diário digital.

Em primeiro lugar, esqueça o blog como diário pessoal! Isso é o que a
mídia mais falou até agora, porém é aquilo que os blogueiros mais rejeitam:
o rótulo de diário! O encanto do blog é ter sua própria publicação, dar a sua
opinião, palpite, pitaco etc...É ir além da mídia de massa, a mídia de massa
perde conteúdo a cada dia porque generaliza muito e generaliza para vender,
o blog não tem compromisso com ninguém, é um espaço aberto, público,
gratuito e sobretudo livre! Quem usa somente como diário não passa de um
mês blogando, desiste logo. A vida de ninguém é interessante o suficiente
para tomar tanto tempo assim, é preciso intercalar com o resto do mundo,
blog não é umbigo virtual de ninguém. (SOUZA, em 22 de outubro de 2001)

Na Era da Informática, no Ciberespaço, os adolescentes internautas possuem blogs

para virtual e coletivamente registrar o que os sufoca e exibir suas formas de ver o mundo.

Falam do desconhecido, do cotidiano, de lembranças familiares, de suas leituras e hábitos, dos

sonhos pessoais e profissionais, de política, da escola, das aulas, dos professores, de

7 O Blogger é uma ferramenta da Internet que ajuda a publicar e atualizar seu blog a todo instante, de qualquer
lugar do planeta, sem complicação ou programação.
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religiosidade, de inquietações com o futuro, da sexualidade e dos amores, revelando

mecanismos ocultos de escolhas, gestos, sensibilidades.

O homem soube aproveitar o momento tecnológico privilegiado para expor uma nova

prática de escrita íntima, tentando refletir sobre a própria vida, rompendo o silêncio sobre o

mundo, insinuando-se por novos refúgios do EU, tecendo, assim, na rede, uma “nova rede” de

sociabilidade.

Entendemos o blog, dos adolescentes como um “quase” diário digital, porque idéias,

sentimentos, ações cotidianas são expostas, postadas “quase” diariamente.

No blog dos adolescentes, assim como no diário íntimo, existe um registro de fatos

pessoais, datados, registro esse que é a base para a expressão emocional do sujeito e pode ser

visto como um recurso de autoconhecimento e de exploração psicológica.

O blog afasta-se do diário de escrita íntima, porque a escritura deste era uma forma de

dar vazão às inquietações que afligiam o sujeito e, devido a isso, essas escritas eram, na maior

parte das vezes, expressão fiel da verdade, envoltas em um manto de silêncio e guardadas com

muito cuidado e em segredo pelos autores. Se pensarmos que, atualmente, os bloguistas

expõem em rede o que pensam e sentem em relação ao mundo e aos demais seres que os

rodeiam e, nem sempre, essa escrita é a expressão fiel da verdade, poderíamos afirmar que os

blogs não são diários digitais.

Explicamos: os blogs constituem, para os adolescentes atuais, mais uma oportunidade

de revelar o EU, mas o EU que eles desejam revelar. Na relação dialógica com o Outro, o

bloguista tenderá a ocultar fatos e significados, suavizar expressões emocionais, ou mesmo

incluir algum conteúdo para obter determinado efeito de sentido em seu leitor, podendo, até,

deturpar a verdade dos fatos. Destroem-se, assim, as três características básicas do diário de

escrita íntima: a histórica, a emocional e a psicológica, segundo Ximenes (apud SCHITTINE,

2002).

Conceituamos, então, o blog, dos adolescentes, como um novo espaço digital de

escrita e leitura íntima.

Podemos observar que no gênero blog, assim como nas demais esferas da

comunicação social, um projeto de dizer se efetiva através de tipos estáveis de enunciados. Os

blogs abrem mais uma possibilidade de articulação entre as linguagens oral e escrita. Essa

relação produz sentido e fortalece as trocas dialógicas entre os sujeitos que navegam em

situação de interlocução on-line, visto que é dada, ao bloguista, a alternativa de deixar o blog

aberto aos comentários dos visitantes.
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No blog, as letras concretas e palpáveis se transformam em bites digitais, a página em

branco do caderno ou da agenda tornou-se o campo do monitor, o lápis é o teclado e há uma

estranha separação entre nosso corpo, real, e o texto, virtual, segundo Ramal (2002).

Esse é um novo modo de se lidar com a escrita “íntima”, característico de um

momento que para alguns é denominado de Cibercultura.
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2.4 GENEALOGIA DO BLOG

Esses “novos” gêneros que surgem na mídia digital, trazidos pelo advento da

tecnologia, encontram raízes, historicidade, em gêneros pré-existentes ao fenômeno

tecnológico, conforme demonstra a figura abaixo:

Figura 1: Genealogia do gênero Weblog

Podemos observar, que o gênero weblog possui parentesco com outros gêneros que se

assemelham em forma, função, conteúdo temático e estilo: diário, agenda, autobiografia,

memória, anotações pessoais, fotolog ou fotoblog.

Assumimos o mesmo ponto de vista de Todorov (1980:42), quando afirma em Os

Gêneros do Discurso:

De onde vêm os gêneros? Pois bem, simplesmente de outros gêneros.
Um novo gênero é sempre a transformação de um ou de vários gêneros
antigos: por inversão, por deslocamento, por combinação.

É certo que eles, os novos gêneros no domínio da mídia digital, possuem

especificidades próprias e possuem um suporte tecnológico novo, o computador, mas se

apresentam como “parentes próximos” de outros gêneros já existentes, podendo nos levar a

pensar em uma genealogia de gêneros.
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Se antigamente a alternativa que muitos utilizavam para instalar sua privacidade, criar

um espaço só seu, era escrever um diário, hoje em dia, o computador, as novas tecnologias

permitem ao bloguista expor-se, desnudar-se ao olhar do Outro.

Durante vários anos, um determinado tipo de diário (escrita íntima) foi marco da

privacidade do sujeito. Com o advento da tecnologia e, conseqüentemente, a mudança do

suporte - papel para a tela - o diário de escrita íntima passa da esfera privada, íntima, para a

esfera pública. Para construir o seu blog, o bloguista, algumas vezes, abre mão da sua

privacidade, fornecendo ao Outro várias informações de cunho pessoal para ganhar e manter a

interatividade na rede.

Ainda sobre a figura acima e a questão da genealogia entre gêneros, é interessante

observar que do gênero digital weblog emerge o fotolog ou fotoblog, que popularmente seria o

diário fotográfico digital, uma mistura do blog com um álbum digital de fotografias. O

fotoblog mistura o conteúdo cotidiano do blog com fotografias digitais, propiciadas pela

ascensão de uma nova tecnologia, a máquina fotográfica digital. Segundo os fotobloguistas, o

fotoblog constitui uma maneira de captar, através da foto digital, um momento único, que

jamais se repetirá, aliado à descrição do momento psicológico do sujeito, do artista e do

modelo. (Disponível em : <http://www.almacarioca.com.br/cro>)

Passemos a investigar, agora, algumas características particulares de três gêneros já

citados: o diário, a agenda e o blog.
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2.4.1 O DIÁRIO DE ESCRITA ÍNTIMA

O diário, que segundo Schittine (2002), registra as “escritas do EU”, funciona como

um arquivo gerador da memória de si mesmo e dos atos pretéritos, é um registro datado de

fatos. Ele funciona, também, como base para a expressão emocional do sujeito, como um

recurso de autoconhecimento e de exploração psicológica.

Podemos afirmar que o interlocutor preferencial é, no caso do diário, o próprio autor do

diário (EU), escreve-se a si mesmo (MACHADO, 1998), com objetivos que são múltiplos e

muitas vezes obscuros para o próprio produtor do texto. Há, neste caso, segundo Machado

(1998), uma relativa liberdade do produtor em assumir uma ou outra imagem de enunciador,

ou de posições de sujeito.

Uma outra questão interessante a ser levantada, com relação a essa aparente ausência de

destinatário, seria o efeito de fragmentariedade e de descontinuidade que se estabelece no

discurso. A atenção do diarista está voltada para os fatos e seus significados pessoais, sofrem,

portanto, a lógica e a continuidade do pensamento, isso se reflete na escrita do redator que,

por vezes, adota um estilo momentaneamente anárquico, repleto de cortes e de frases mal

acabadas porque pressupõe informações que estão em sua própria memória.

Em determinados trechos, a intensidade das experiências e a quantidade de conteúdo a

ser relatado impõem tal velocidade à escrita diarista que ela se segmenta e se torna

heterogênea em relação ao todo, caracterizando uma escrita mais espontânea e “descuidada”

no que diz respeito à caligrafia, à ortografia, à coesão.

O que não quer dizer que a escrita “bem cuidada” não possa aparecer em determinadas

passagens do diário. Essas passagens são redigidas, provavelmente, em momentos mais

calmos e de meditação.

A escrita “bem cuidada”, porém, não caracteriza a maior parte do discurso íntimo,

porque significaria dizer que o lado racional está comandando a produção do texto, efetuando

reorganizações, remanejamentos, impondo um caráter de acabamento ao inacabado.

Cabe ao produtor do texto de escrita íntima, também, integrar ao corpo do seu texto

informações referentes à espaço e tempo, que estão relacionadas ao caráter de periodicidade,

cotidianidade, que envolvem o gênero diário.

Abaixo transcrevemos o depoimento de uma diarista, Michele (apud SCHITTINE,

2002:5), que define o que pensa do diário íntimo:
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Como definir o diário?[...] Em primeiro lugar, um diário se escreve ao
sabor do tempo, é muito diferente de todas as autobiografias e memórias e
outras parentes próximas do gênero. O diário é observado dia-a-dia, mais ou
menos escrupulosamente, mas é sempre uma espécie de representação “en
direct” ao vivo da vida.
Ter um diário íntimo é também difícil. É uma atividade que exige uma certa
disciplina, que ordena a vida[...]. Pessoalmente o que me anima é uma
mentalidade que eu qualificaria de “arquivista” e de colecionadora. Desde
criança, nunca pude me resolver a jogar fora seja lá o que for. Guardo tudo!
Ter um diário é uma maneira de colecionar os dias...
Colocar-se no papel cotidianamente é também uma nova maneira de se
colocar a nu, e decifrar o próprio interior, sem ter que pagar uma terapia[...].
Passamos a vida a buscar e a se descobrir. O diário age assim como a
testemunha desta busca de si, e mesmo como parceiro, pois estando sós, em
face de nós mesmos em nosso diário, não podemos muitas vezes agir de
outra maneira senão ver e compreender aquilo que somos relendo o que
escrevemos. Alguns relêem seus diários e se surpreendem com o que
escreveram. Outros não compreendem mais nada[...]. Um diário é uma
encenação, uma representação de si. Nós somos a personagem principal de
nosso diário. Nós temos às vezes a tendência a escrever as coisas não como
elas são, mas como deveriam ser. Escreve-se para embelezar ou dramatizar
sua vida, para lhe dar um sabor novo. O diário é, muitas vezes, um dos
últimos refúgios do sonho.

A produção do diário vista sob esta perspectiva é um instrumento de pesquisa interna,

que corrobora para a descoberta e para a postura crítica dos próprios pensamentos e ações.

Resta-nos uma questão que tentaremos elucidar: até que ponto o gênero emergente

weblog, produzido em situação de comunicação à distância, conserva traços do gênero diário

de escrita íntima ou incorpora traços da sua estrutura composicional? Sendo a sua situação de

produção específica diferente da situação em que se produz o diário íntimo, qual seria a

relação entre eles?
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2.4.2 A AGENDA (ESCOLAR)

A agenda (escolar) surgiu, como centro de interesse dos adolescentes, na década de

1990. Assim como o diário, este tipo de agenda caracteriza-se pela escrita, também datada, de

acontecimentos cotidianos, sentimentos, emoções.

Inexiste, especificamente neste tipo de agenda (escolar) teen, uma preocupação com a

maneira de relatar os fatos. Estes são expostos fragmentariamente, em códigos ilustrados por

recortes, papéis de bala e adesivos, práticas essas que poderiam ser denominadas de

bricolagem.

Figura 2: Agenda escolar de uma adolescente
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Como acontece com o diário, o interlocutor preferencial do escritor do texto8 é ele

próprio. Os fragmentos expostos abaixo foram retirados de três agendas, de momentos

distintos, de uma mesma adolescente.

Figura 3: Agendas teens

Como praticamente inexistem informações e estudos sobre a “agenda íntima” resolvemos

entrevistar algumas pessoas que possuíram, na adolescência, uma agenda ou possuem até

hoje, na idade adulta.

Silva (2004) define a agenda da seguinte forma:

Uma agenda é uma espécie de armazenamento de recordações boas ou
ruins, que aconteceram nas datas escritas, por exemplo: eu gostava de um
garoto na adolescência e um dia, na aula de educação física, no colégio D.,
em Boa Viagem, onde eu estudava o xinguei e puxei o cabelo dele com
força, tudo isso só para ter fios de seus cabelos em minhas mãos os quais eu

8 A esse respeito há na tese de Leal (1999:132), toda uma discussão sobre: escritor, scriptor, escriba, escrevente:
“os conceitos de escriba e escrevente, do ponto de vista histórico, apontam uma equivalência entre os dois
termos: ambos vêm do latim[...] e, desde a Idade Média, se referem ao profissional que copia manuscritos. No
caso específico de escriba, o termo remete, ainda, ao oficial das antigas chancelarias. Para os judeus, escriba é
o mesmo que doutor da lei. Contemporaneamente, esse termo também é compreendido, em linguagem popular,
como sinônimo de escrevinhador[...]. Já escrevente, assume uma relação de sinonímia com escriturário.”
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colocaria em um saquinho e colaria em minha agenda contando detalhes
desse fato ocorrido. Claro, ele ficou sem entender nada e até hoje acho que
não entendeu.

Quando indagada sobre os assuntos que aparecem com mais freqüência na sua agenda,

Silva responde que estes consistem em uma diversidade, a cada dia ela faz coisas diferentes e

escreve, também, sobre essas coisas, “tanto fatos bons como ruins”. A escritora da agenda

frisa esta questão dos fatos bons ou ruins em várias respostas dadas ao longo da entrevista,

como se entendesse o diário de escrita íntima, apenas, como o depositário de fatos

considerados bons pelos diaristas.

Ela ainda acrescenta que mundialmente existe um tema específico que é abordado na

agenda: “O AMOR, UM NAMORADO, UM ALGUÉM ESPECIAL...MENINOS E TUDO

QUE OS ENVOLVE: o que fazem, como falam, objetos considerados do universo masculino,

nome do perfume que usam, primeiro beijo, o chiclete que ele mastigou... mínimos detalhes

que se pode ter deles e objetos também.” (SILVA, 2004)

A agenda de Silva (2004) é atualizada diariamente porque registra nela seu cotidiano,

conta com a releitura dos fatos para refletir sobre seus atos - “rir das besteiras, relembrar as

mágoas e as vitórias, as lutas, rever fotos e objetos de pessoas que me marcaram.”

Ela relê sua agenda semanalmente e no final de cada ano, após o dia 25 de dezembro,

relê as agendas escritas nos anos anteriores fazendo sempre um balanço de atitudes,

sentimentos, pensamentos, crenças.

Silva (2004) revela que guarda todos os seus diários e agendas porque os considera a

história da sua vida íntima não contada, não revelada a ninguém: “... É a minha vida toda que

está ali, o primeiro beijo, a primeira menstruação, a primeira transa... Tudo de marcante, de

bom ou não que fiz e que houve em minha vida.” Na agenda dela tudo é revelado, a agenda

torna-se, segundo suas palavras, “um amigo virtual concreto, com o qual você pode gritar,

chorar, rir e agir de qualquer forma, expondo a situação e ela para sempre guardará seu

segredo, por isso faz parte relatar toda a verdade e falar de tudo”.

A questão do segredo, do privado, é tão importante para Silva (2004), que ela escreve

o seguinte: “...Ninguém enquanto eu viver saberá de nada e quando chegar perto de morrer as

enterrarei, em segurança, em um lugar onde ninguém achará.”

Segundo Silva (2004), essas ilustrações, recortes, papéis de bala, “fios de cabelo”,

ingresso de cinema contidos na agenda tornam as lembranças do fato, das pessoas e de seus

objetos, revividos através da leitura, mais vivos, “mais acesos”.
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Silva (2004) diferencia, a nosso pedido, o diário, a agenda e o blog. Vejamos o que ela

diz:

O diário – Você escreve artificialmente sobre sua vida e você não
marca tudo o que houve no seu dia, você só escreve algo quando ocorre algo
importante para você escrever.
A agenda – É um diário íntimo que você relata tudo que ocorre no seu dia,
coisas boas ou não, com detalhes, coisas mínimas e simples, aí fica +
gostoso falar.
O blog – É uma espécie de “diário de sua vida exposto ao mundo”, de forma
leve, sem importância, relatando fatos pessoais simples...pode-se considerar,
muitas vezes “propagandas” para quem os acessa.[...] Eu creio que isso não
acontece comigo pq o que faria se lessem toda a minha vida íntima, nossa eu
morreria de vergonha! (SILVA, 2004)

Pela exposição acima, Silva (2004) considera que no blog não se revela tudo e o que é

revelado passa por um filtro para que possa atrair a atenção do interlocutor, além de

considerá-lo uma auto-propaganda.

2.5 WEBLOG: PROPRIEDADES DE UM GÊNERO

Para caracterização dos blogs levaremos em consideração os seguintes critérios: a

forma em que se apresentam, o estilo de texto produzido, a temática desses textos e a função

própria deste gênero.

2.5.1 A QUESTÃO DA FORMA NO GÊNERO WEBLOG

Segundo Toninelo (2003), o que todos os blogs têm em comum é o formato

organizacional, a forma, critério que nos deteremos a analisar.

Blood (apud TONINELO, 2003) afirma que “atualmente os weblogs estão definidos

pelo formato: uma página regularmente atualizada, com entradas datadas, sendo as mais

novas estabelecidas no topo”.

A partir do momento que surge, dentro do Ciberespaço, uma ferramenta que

possibilita que se escreva, sem necessariamente dominar a linguagem de programação HTML,

a possibilidade da escrita livre torna-se atrativa para os bloguistas. Essa ferramenta faz com

que todos os blogs tenham a mesma forma, o mesmo formato logo no princípio.

Para se tornarem bloguistas, os usuários internetianos devem, apenas, acessar o

Blogger (http://www.blogger.com), que é a ferramenta da Internet que ajuda a publicar e

atualizar o blog a todo instante, de qualquer lugar do planeta, sem complicação ou
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programação e começar a escrever. Existem disponíveis na rede, outros servidores com

ferramentas semelhantes e nomes diversos.

Figura 4: Blogger

Em alguns programas, o usuário tem a opção de inserir um título para o seu post, para

o que escreve diariamente, que funciona como uma frase-síntese do que será narrado, um

recurso para atrair leitores.

Figura 5: Título para a página postada no weblog
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Um post (cada entrada) de um weblog pode ser assim identificado: cabeçalho datado,

hora da publicação e link permanente.

O weblog segue o padrão de destacar o último post publicado, com seu cabeçalho

datado acima.

O post contém um espaço para comentários dos possíveis leitores, o que permite a

interatividade no gênero blog, seguidos de links considerados interessantes pelo bloguista (a

inserção de links aos comentários é opcional), a hora da publicação em rede, um link

permanente, geralmente inserido sob o horário em que a publicação foi feita, e a lista dos

arquivos de posts anteriores.

Hourihan (2003) afirma que o formato do weblog fornece àqueles que dele usufruem

uma estrutura para suas experiências, permitindo as interações sociais que são associadas ao

blogging.

Os posts dos blogs são, geralmente, curtos, informais, algumas vezes controvertidos e

profundamente pessoais, não importando qual seja o assunto em questão.

Por se tratar de um weblog, formatado cronologicamente invertido, e com a data

aparente, o leitor espera que seja atualizado regularmente. Nas palavras da bloguista Marina

(apud SCHITTINE, 2002), “ a filosofia do blog é escrever diariamente. Blog desatualizado é

blog abandonado”.

Ainda, segundo Komesu (2004), “a ferramenta permite a convivência de múltiplas

semioses, a exemplo de textos escritos, de imagens (fotos, desenhos, animações) e de som

(músicas, principalmente)”.

Komesu (2004) também chama a atenção para um aspecto formal muito importante na

caracterização do gênero weblog - o ambiente da página na qual circularão os escritos.

Geralmente, os usuários procuram atrair seus possíveis leitores com páginas atraentes,

decoradas com templates chamativos, que revelam muito do bloguista, pois funcionam como

uma maneira de chamar a atenção do Outro sobre si. É esta característica que possibilita

personalizar o blog. Se o formato organizacional da página é o mesmo para todos os

bloguistas, a possibilidade de diferenciar o blog está na criatividade ao usar fotos, desenhos,

som, cores diversas.
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Figura 6: Página de um weblog
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2.5.2 A FUNÇÃO DOS BLOGS

Após várias leituras de blogs, diferentes entre si, concluímos que a função sócio-

comunicativa primeira do gênero emergente weblog é registrar. Registrar opiniões, registrar

posicionamentos políticos, registrar críticas, registrar viagens, registrar o cotidiano, registrar o

belo – através da poesia, registrar histórias inéditas, registrar novas idéias (blog de empresas).

Enfim, o gênero weblog permite ao seu usuário, o bloguista, “editar”, por conta

própria, seus escritos.

Se a função primeira do gênero emergente weblog é o registro, esse registro,

necessariamente, caracteriza-se pela interatividade. Sua função, então, passa a ser a de um

registro interativo na web. Não basta ao bloguista, apenas, editar e postar seus textos, ele

necessita da figura do Outro para ler e comentar seus registros. A figura do Outro, do crítico,

é parte integrante deste aspecto do gênero. Os bloguistas, atualmente, desejam receber uma

resposta sobre seus registros, porque assim, em conjunto, em co-autoria, adequam sua escrita

ao interlocutor com o propósito de mantê-lo sempre interessado no blog.

A palavra registro nos remete ao início de tudo. No tópico “Histórias de um gênero”,

que se encontra na página 17 desta pesquisa, recuperamos a etimologia da palavra weblog:

web (rede) + log (registro, diário de navegação, diário de bordo).

Apesar de todas as mutações, transformações sociais, sofridas pelo gênero weblog ao

longo do pouco tempo de uso, ele manteve a sua essência: é um gênero discursivo/textual que

permite ao usuário “registrar na rede”.
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2.5.3 A QUESTÃO DO ESTILO NOS BLOGS

Discini (2004:11) assim define estilo:

Trata-se de um ar que acaba por emergir do próprio discurso
enunciado e remete ao modo de ser do “orador”, o sujeito da enunciação. Por
meio desse ar, o orador faz crer em si, como sendo um estrangeiro, sem dizer
para a platéia: sou estrangeiro, notaram? Esse ar é o próprio estilo.

O estilo no gênero blog poderia ser definido como as escolhas realizadas, pelos

bloguistas, entre as alternativas de expressão possíveis. São as características individuais ou

coletivas do dizer.

Ainda segundo Paz Gago (apud DISCINI, 2004:14):

É evidente que todo texto tem estilo, não apenas os literários, como
também os textos periódicos, publicitários, ideológicos ou ensaísticos; orais
ou audiovisuais; religiosos e filosóficos... No simples ato cotidiano de ler a
imprensa, facilmente fazemos distinções entre a forma de escrever de um
jornalista determinado que gosta dos usos coloquiais, que costuma
reproduzir os diálogos da gente da rua e termina, assim, por ser mais direto
em sua linguagem jornalística particular[...] ou a um despacho de agência,
puramente informativo, no qual a forma é bastante neutra, pois se pretende
uma objetividade na qual não intervenha uma manipulação subjetiva, tanto
semântica como formal, por parte do redator da notícia. Neste sentido
falamos de estilos diferentes para nos referir a artigos da imprensa e damos
nossa própria avaliação sobre eles: estilo direto e coloquial, literário e culto,
estilo neutro...

O estilo no gênero blog, é, segundo Schittine (2002), “um híbrido de vários tipos de

escrita. Dividido entre as várias definições de estilo, ele se aproxima de umas, afasta-se de

outras, mas acaba tendo um pouco de cada uma delas”.

Segundo Toninelo (2003), o modo como são escritos ou como se constituem os

discursos postados nos blogs são projeções de idéias individuais e livres. Alguns bloguistas

preferem o estilo coloquial, outros preferem um tom mais formal, mais crítico, mais técnico,

mais sensual, mais poético...

Após algumas leituras de blogs na rede, concluímos que o estilo do bloguista, ao

postar em seu blog, vai variar de acordo com a temática eleita para o dia, o tipo de blog que

ele se propõe a escrever e o seu interlocutor preferencial, que é peça fundamental na relação

dialógica que se estabelece neste gênero e o co-responsável pelo estilo a ser adotado.

Uma das principais características deste gênero discursivo/textual, como já

comentamos, é a interatividade. O bloguista não deseja e não “pode” quebrar a dialogicidade,
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ela é parte do seu projeto de escrita, então a opinião dos leitores, seja ela favorável ou não

gera mudanças no gênero weblog.

Observamos, em alguns blogs, um estilo “descuidado” com os aspectos que dizem

respeito à ortografia, à norma culta da língua, o bloguista parece estar mais interessado em

relatar os fatos e os seus significados pessoais. Neste caso, os cuidados com as regras do

idioma, com a estrutura das frases e com a beleza da expressão desaparecem para ceder lugar

ao estilo espontâneo, despreocupado, livre das prescrições gramaticais. Aparecem as

interjeições, alongamento de vogais e consoantes, abreviaturas e reduções de palavras,

reticências (de quatro pontos), letras maiúsculas no meio das palavras, onomatopéias, gírias

entre outros recursos expressivos, que caracterizam um determinado estilo de bloguista.

Geralmente, este estilo é característico do blog dos adolescentes.

Outros blogs apresentam o que denominaremos aqui de estilo “bem cuidado”. Seus

produtores importam-se com as normas ortográficas, com as regras da gramática normativa,

escolhem o léxico adequado ao assunto a ser abordado, procuram utilizar os vários sinais de

pontuação para imprimir sentido ao texto.

Em anexo colocamos exemplos de blogs, diferentes entre si, retirados da rede mundial

de computadores, de estilos diversos.

2.5.4 A QUESTÃO TEMÁTICA NOS WEBLOGS

Assim como acontece com os diários, que podem ser identificados ou reconhecidos a

partir do conteúdo presente, de acordo com o tipo de vivência que neles se relata: diário de

prisão (Sade), diário de viagens (de Montaigne à Itália, por exemplo), diário espiritual

(Ignácio de Loyola), diário de pesquisa (Malinowski), diário de obra (Claudel, Julien Green),

diário de doenças físicas ou psicológicas (Freud), segundo Machado (1998), os blogs também

compartilham dessa variedade de identificações.

Daí a importância de se ter uma idéia sobre o conteúdo presente nos blogs, como

forma de identificação do subtipo.

Encontramos weblogs contendo os seguintes assuntos: sonhos pessoais e profissionais,

o desconhecido, o cotidiano, lembranças familiares, leituras realizadas, política, escola,

professores, religiosidade, inquietações com o futuro, sexualidade, viagens, amores...

A dificuldade em classificar os blogs, acreditamos, advém da heterogeneidade de

conteúdos presentes neles, a qual nem todos os bloguistas percebem ou aceitam. Podemos
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nomear este fenômeno no blog de “intertextualidade inter-gêneros”, como propõe Marcuschi

(2002).

Devido a isso, é perceptível a resistência e indignação de alguns bloguistas quando a

mídia, em geral, define o blog apenas, como um diário íntimo on-line, como é o caso do

bloguista, já citado nesta dissertação (p.19), Edney Soares de Souza.

Há aqueles que postam para dar a sua opinião crítica, fazer uma análise crítica sobre

fatos, acontecimentos que repercutem na mídia. São justamente esses bloguistas que não

admitem estar fazendo ou escrevendo um diário na rede. A prática da escrita íntima foi

considerada, ao longo de muitos anos, pelos críticos literários, de baixa qualidade, talvez seja

este o motivo primeiro para a negação do diarismo íntimo digital (SCHITTINE, 2002).

Reflitamos: dar a sua opinião sobre algo, mostrar-se crítico e indignado frente a

determinadas situações, defender um ponto de vista, publicar poemas pessoais, comentar

escritas digitais alheias não é, também, uma forma de revelar-se (revelar o seu íntimo, seus

pensamentos) para o mundo, para o público? Por que não pode, então, ser nomeada de escrita

íntima digital essa nova maneira de se trabalhar a linguagem digital no blog?

Assim, o blog é concebido, segundo Komesu (2004) “como um espaço em que o

escrevente pode expressar o que quiser na atividade da sua escrita, com a escolha de imagens

e de sons que compõem o todo do texto veiculado pela Internet”.

2.6 WEBLOG DOS ADOLESCENTES

Agora, caracterizemos o blog dos adolescentes, um dos objetivos desta dissertação.

O blog dos adolescentes se apresenta como um registro de fatos, sentimentos pessoais. Os

jovens bloguistas falam, também, dos seus sonhos pessoais e profissionais, do desconhecido,

do cotidiano, de lembranças familiares, de suas leituras, de política, da escola, dos

professores, de religiosidade, de inquietações com o futuro, da sexualidade, dos amores...

Constitui-se o blog dos adolescentes como uma forma de registrar o que a autocensura

esconde.

Ousaríamos dizer que o blog dos adolescentes surge, também, como uma forma de

escapar e ultrapassar os limites da censura rígida dos professores de Língua Portuguesa,

leitores únicos das produções textuais dos alunos ao longo da sua escolarização. E porque não

afirmar que seria uma maneira do bloguista conseguir vários interlocutores preferenciais em

revelia ao único leitor que a escola lhes oferece – o próprio professor da disciplina Língua
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Portuguesa. É a interação dialógica enunciada por Bakhtin, que suplanta os limites de

orientações monológicas impostas por algumas instituições de ensino ditas tradicionais.

Devido à ferramenta tecnológica utilizada, a datação no blog é cronologicamente

invertida, ou seja, quando entramos em um blog sempre nos deparamos com a última escrita

postada. Essa característica difere da datação do diário íntimo e da agenda (escolar), pois ao

abrirmos uma página do diário ou da agenda nos deparamos, primeiramente, com a escrita

mais antiga.

A página do blog dos adolescentes é harmoniosa, prima pela escolha de desenhos

representativos do EU, letras coloridas, músicas que refletem a preferência do sujeito.

No cabeçalho da página, como em todos os blogs, figura a data, geralmente

multicolorida nesses blogs teens. Abaixo da data, alguns blogs de adolescentes pesquisados

têm um título, muito sugestivo, que funciona como chamariz de leitores. Logo após, o

bloguista adolescente escreve o seu texto, que pode ser entremeado por figuras animadas,

fotos. No final do texto postado, poderemos encontrar vários links que nos encaminharão para

o comentário, msn do adolescente, fotoblog do bloguista, ou apenas um link, o do comentário.

Na lateral direita ou esquerda da página do blog dos adolescentes há um espaço

reservado para expor o perfil do bloguista: nome, idade, data de aniversário, cidade onde

reside, local onde estuda, animal de estimação, gosto, preferências, signo, amigos, nickname

(mirc), filmes, livros, sonhos, pesadelos, cantores, frases, matéria preferida, professores que

admira, coleções, emoticons com referência ao estado emocional do adolescente no dia em

questão.

Neste mesmo local, após revelar o EU através da exposição de dados tão pessoais, os

bloguitas colocam links que se acessados nos remeterão para blogs dos amigos, páginas da

web onde é possível “importar” figuras, templates, da preferência do bloguista.

Finalizando este espaço identitário lateral, encontraremos os arquivos dos textos já

postados pelos bloguistas. Eles podem ser encontrados na forma de seqüência de datas, que

são apagadas, deletadas, pelo provedor, depois de determinado tempo na web, o que nos

alerta para o caráter volátil da rede. Se o bloguista não ficar atento a esse fato, certamente,

perderá toda a memória construída e registrada através do blog.

Outro recurso para representação do EU, no blog, muito comum e muito utilizado

pelos adolescentes, são os templates. Através deles, os jovens internautas abaixam figuras

(trazem, importam de outros programas) de fundo de página, que dão um toque todo especial

à página do blog. Estas figuras ou páginas de fundo revelam a personalidade, estado de

espírito do bloguista naquele momento. Poderíamos comparar estes templates digitais aos
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adesivos e recortes utilizados, pelos jovens, nas agendas e por que não compará-los, também,

às flores e bilhetes “esquecidos” no diário de escrita íntima? São o que denominaremos de

“bricolagens digitais”.

O blog dos adolescentes, também, necessita ser atualizado “quase” diariamente, para

não dizermos diariamente, pois o que mantém vivo e aceso o vínculo e o interesse entre os

interlocutores é esta atualização diária da escrita.

Esta característica não pode ser considerada a mesma para os gêneros diário e agenda,

como nestes, o interlocutor preferencial é o próprio EU, o sujeito escreve quando quiser, sem

a pressão do Outro, pressão essa típica do Ciberespaço.

Uma característica muito importante do gênero emergente weblog, já citada, é que ele

traz um espaço reservado para os comentários dos leitores que tiveram acesso ao blog. Esses

comentários são fundamentais no blog dos adolescentes. Encontramos, nos textos coletados,

vários bilhetinhos implorando por um comentário. Isso demonstra, mais uma vez, o caráter

dialógico do gênero. É a importância da interação autor/leitor. O bloguista escreve na

esperança de ser lido e aceito pelo outro. Ocorre, então, a exposição, em rede, do EU que o

sujeito bloguista tem interesse em revelar.

A linguagem utilizada no blog dos adolescentes, que é a razão da nossa pesquisa e por

isso mesmo exigirá um capítulo a parte, é informal. No blog dos adolescentes as palavras são

abreviadas, reduzidas, simplificadas. Observamos ausência de acentuação, alongamento de

vogais e consoantes, pontuação irregular e renúncia deliberada às convenções ortográficas da

Língua Portuguesa.
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Figura 7: Página de um weblog de adolescente
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2.7 A NOTAÇÃO ORTOGRÁFICA

Para que possamos fazer uma análise da notação ortográfica digital, no gênero weblog,

precisamos, primeiramente, fazer algumas considerações sobre a psicogênese da escrita, a

apropriação do sistema de notação alfabética e o desenvolvimento de habilidades de reflexão

fonológica e, por fim, pontuar algumas questões a respeito da própria ortografia da Língua

Portuguesa.

2.7.1 A PSICOGÊNESE DA ESCRITA E A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA

A alfabetização, tal como foi concebida até bem pouco tempo atrás, nos colocava

questões a respeito de como ensinar alunos a ler e a escrever. Esta idéia remete o ser humano

leigo no assunto, principalmente, alguns pais de alunos, à busca do melhor método para se

alfabetizar, para decodificar códigos no menor tempo possível.

Nesta visão, a alfabetização é entendida como responsabilidade da escola e, como

afirma Weisz (2001), “a aplicação correta do método adequado garantia ao professor o

controle do processo de alfabetização dos alunos”.

Emilia Ferreiro, através de suas pesquisas, descobriu e descreveu a psicogênese da

língua escrita, que veio contribuir para uma reflexão sobre a intervenção educativa

alfabetizadora e a maneira como o aluno, núcleo do processo, se insere nela.

A partir dessas pesquisas, Ferreiro (2001) demonstrou que a alfabetização é um

processo complexo e não mecânico, onde o aluno se coloca problemas, constrói hipóteses

sobre eles, pensa, raciocina e inventa, na tentativa de compreender o seu objeto de estudo – a

escrita.

Ferreiro (2001:14) afirma que:

Ao concebermos a escrita como um código de transcrição que
converte as unidades sonoras em unidades gráficas, coloca-se em primeiro
plano a discriminação perceptiva nas modalidades envolvidas (visual e
auditiva). Os programas de preparação para a leitura e a escrita que derivam
desta concepção centram-se, assim, na exercitação da discriminação, sem se
questionarem jamais sobre a natureza das unidades utilizadas.[...]Mas se se
concebe a aprendizagem da língua escrita como compreensão do modo de
construção de um sistema de representação, o problema se coloca em termos
completamente diferentes. Embora se saiba falar adequadamente, e se façam
todas as discriminações perceptivas aparentemente necessárias, isso não
resolve o problema central: compreender a natureza desse sistema de
representação[...]
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A conseqüência última desta dicotomia se exprime em termos ainda
mais dramáticos: se a escrita é concebida como um código de transcrição,
sua aprendizagem é concebida como a aquisição de uma técnica; se a escrita
é concebida como um sistema de representação, sua aprendizagem se
converte na apropriação de um novo objeto de conhecimento, ou seja, em
uma aprendizagem conceitual.

Segundo Ferreiro (2001), as crianças passam por uma evolução psicogenética para

compreender o sistema de escrita. As primeiras escritas são linhas onduladas ou quebradas,

contínuas ou fragmentadas ou, então, vários elementos repetidos (bolinhas).

A esse respeito posiciona-se Ferreiro (2001:18):

O modo tradicional de se considerar a escrita infantil consiste em se
prestar atenção apenas nos aspectos gráficos dessas produções, ignorando os
aspectos construtivos. Os aspectos gráficos têm a ver com a qualidade do
traço, a distribuição espacial das formas, a orientação predominante (da
esquerda para a direita, de cima para baixo), a orientação dos caracteres
individuais (inversões, rotações, etc.). Os aspectos construtivos têm a ver
com o que se quis representar e os meios utilizados para criar diferenciações
entre as representações.

Do ponto de vista construtivo, a escrita infantil segue uma linha de
evolução surpreendentemente regular, através de diversos meios culturais, de
diversas situações educativas e de diversas línguas. Aí podem ser
distinguidos três grandes períodos no interior dos quais cabem múltiplas
divisões: a distinção entre o modo de representação icônico e não-icônico; a
construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações
sobre os eixos qualitativo e quantitativo); a fonetização da escrita (que se
inicia com um período silábico e culmina no período alfabético).

As concepções das crianças sobre o sistema de escrita não eram colocadas em

discussão e nem faziam parte da reflexão dos educadores. Segundo Ferreiro (2001) “temos

uma imagem empobrecida da criança que aprende: a reduzimos a um par de olhos, um par de

ouvidos uma mão que pega um instrumento para marcar e um aparelho fonador que emite

sons.” Devemos (re)conhecer nossos alunos, admitindo-os como seres cognoscentes, que

refletem, interpretam, hipotetizam, testam essas hipóteses e agem sobre o real que lhes é

apresentado.

Partindo da Psicogênese da Escrita, desejamos pontuar algumas questões a respeito da

Consciência Fonológica (doravante CF) com base nos postulados de Morais (2004) sobre o

sistema de notação alfabética (doravante SNA).

Segundo o autor, nas últimas três décadas, duas linhas teóricas auxiliam nossa

compreensão sobre como a criança se apropria do SNA. São elas: a Psicogênese da Escrita e

as Habilidades de Reflexão Fonológica.
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Como já explicitado acima, os trabalhos da Psicogênese da Escrita não concebem o

alfabeto como um código, mas um sistema notacional e o aluno é visto como um sujeito ativo.

Segundo Morais (2004:175), a partir dos trabalhos de Liberman et al (1974),

começou-se a discutir o papel das habilidades de reflexão fonológica no processo de

alfabetização. Constata-se, porém, um embate entre os estudos experimentais: a CF teria um

papel causal e preditor do sucesso na alfabetização (Bradley e Bryant, 1983) ou a CF

constituiria um “facilitador” da aprendizagem da leitura e da escrita (Yavas, 1989).

Morais (2004:176) afirma, neste artigo, que “o embate (...) era alimentado tanto pela

diversidade de condutas que estavam sendo medidas sob o rótulo de CF, como pela própria

forma de conceber relações de causa e efeito naquele processo de aprendizagem de um objeto

culturalmente criado: o SNA.”

Foi a partir de meados dos anos 80, através dos estudos de Stanovich, Cunningham e

Cramer, e início dos anos 90, através dos estudos de Gough e Larson, que passamos a

reconhecer a CF da seguinte forma:

Passamos a reconhecer que o que se costuma designar por CF
constitui, na realidade, “uma constelação” de habilidades metafonológicas,
com diferentes graus de complexidade e que tendem a ser dominadas em
diferentes momentos, antes, durante ou após a alfabetização inicial, numa
relação interativa com a instrução escolar. (MORAIS, 2004:176)

A “prontidão” para a alfabetização, que pode ser entendida como um treinamento para

evitar o fracasso escolar em leitura e ortografia, é um equívoco, segundo Morais (2004).

Em contrapartida, a teoria da Psicogênese da Escrita, que acredita ser a escrita

alfabética um sistema notacional, que exige um trabalho conceitual, que acredita na seqüência

evolutiva vivida pelos alunos, curiosamente, não investe na análise dos tipos específicos de

habilidades de reflexão fonológica que se desenvolvem no percurso evolutivo de apropriação

do SNA. Com relação às práticas pedagógicas dos alfabetizadores ligados à esta teoria,

também há uma lacuna no que diz respeito a “promover situações que ajudem os aprendizes a

explorar sistematicamente as características sonoras das palavras que estão aprendendo a ler e

escrever”, de acordo com Morais (2004).

Mais estudos a respeito da identificação das habilidades de reflexão fonológica que

estariam vinculadas à apropriação do SNA fazem-se necessários.

Neste ponto, Morais (2004) cita em seu artigo Karmiloff-Smith:

Tal como propõe Karmiloff-Smith (1992) em seu modelo de
funcionamento cognitivo, nossos dados sobre habilidades de reflexão
fonológica mostram que existiriam variados “níveis de consciência” por trás
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do desempenho dos sujeitos. Empregamos a entrevista clínica como recurso
auxiliar para nossas interpretações e temos clareza de que ela requer dos
informantes um nível de consciência muito sofisticado, denominado por
Karmiloff-Smith (ibid.) de consciente explícito verbal. É óbvio – e nossos
dados o comprovaram – que “quem sabe resolver nem sempre sabe
explicar”. Entendemos, porém que o exame das verbalizações suscitadas
trouxe à cena uma série de modos de raciocinar adotados pelos aprendizes e
pouco ou superficialmente estudados pela pesquisa psicolingüística que se
ocupa do tema aqui tratado.

Encerraremos este tópico com a transcrição do parágrafo final do artigo de Morais
(2004:190) que trata da necessidade de a escola trabalhar com os diversos gêneros
discursivos/textuais para “alfabetizar letrando”:

Finalmente, cremos que nas duas últimas décadas avançamos bastante
na compreensão de que na escola é preciso não só alfabetizar, no sentido
estrito de ajudar o aluno a aprender a notação alfabética, mas assegurar sua
imersão, desde cedo, nas práticas de leitura e produção de gêneros escritos
que circulam socialmente, a fim de garantir o desenvolvimento da condição
letrada e um mais efetivo exercício da cidadania.

2.7.2 ORTOGRAFIA: O QUE É

Segundo o Diccionario Encyclopédico Luso-Brasileiro, organizado por João Grave e

Coelho Netto (apud Morais, 2003:7):

A orthographia ou ortografia, 100 s.f. (de orthógrapho). Arte e modo
de escrever correctamente as palavras de uma língua: saber orthographia.
Qualquer maneira de escrever palavras. Êrro de orthographia, êrro
commettido no modo de escrever uma palavra. Orthographia etymológica, o
modo de escrever palavras com as lettras fundamentaes da língua mãe.
Orthographia sónica, o modo de escrever as palavras empregando só as
lettras que correspondem aos sons.

Em outro conceito, retirado dos apontamentos de Andrade (s.d.), podemos encontrar

que a palavra ortografia é formada por dois elementos gregos: rothós (correta) e grafia

(escrita). Segundo ele, a ortografia tem por função definir normas segundo as quais as

palavras devem ser escritas para que sejam consideradas corretas.

Podemos depreender, a partir dos conceitos acima citados, que a ortografia, na

sociedade atual, é normativa, é arbitrária, resultado de uma convenção social e legalmente

instituída, fruto da necessidade de unificação da escrita para fins de leitura e conseqüente

interação entre sujeitos compatriotas e valor de representação nos fóruns internacionais, já que

uma língua reconhecida internacionalmente é aquela que tem modalidade escrita unificada e

regulamentada.
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2.7.3 BREVE HISTÓRICO

Nem sempre existiram normas para a notação das palavras. Elas começaram a aparecer

quando a arte de escrever e de ler não era mais um privilégio de poucos, de um grupo.

Segundo Morais (2003), com a universalização da escolaridade obrigatória, a

conseqüente difusão do livro e o avanço dos meios de comunicação, a escrita, que era

monopolizada por um grupo, que representava a cultura letrada da época, passou a fazer parte

do social e isso gerou a necessidade de se criarem normas para a organização do todo

comunicacional.

A norma ortográfica, atualmente, é considerada difícil, discriminatória, complicada do

ponto de vista do cidadão, que para se comunicar “bem”, para pertencer à camada privilegiada

da população, economicamente falando, deve escrever sem “erros ortográficos”, ou seja, deve

escrever segundo a norma ortográfica vigente no país.

Concordamos com Gnerre (1998) quando afirma que “a começar do nível mais

elementar de relações com o poder, a linguagem constitui o arame farpado mais poderoso para

bloquear o acesso ao poder”. Foi assim antigamente, quando apenas alguns tinham acesso à

leitura e à escrita e continua a ser assim nos dias atuais, quando a maior parte da população,

exposta à norma ortográfica vigente no país, não consegue romper com a barreira imposta

pela linguagem escrita, principalmente.

Quando questionamos a dificuldade imposta pela norma ortográfica vigente em nosso

país, encontramos respostas na história de convivência e dominação entre os povos. Segundo

Morais (2003:10):

Se, por exemplo, o latim incorporou palavras do grego, através de
“transliterações” que mantinham suas grafias originais, o mesmo ocorreu
com as línguas romance (português, espanhol, italiano, francês, catalão etc)
resultantes da transformação do latim. Por tradição (preservação da
etimologia ou de formas arcaicas intermediárias), encontramos na escrita de
cada uma daquelas línguas vários casos em que há formas múltiplas de notar
um mesmo som.

Acreditamos que a dificuldade encontrada para a notação dentro da nossa língua,

também, advém do fato de que cultivamos a falsa idéia de que o nosso alfabeto segue o

princípio acrofônico, segundo o qual é no início dos nomes das letras que se encontram os

sons que elas representam. Neste caso, estabelece-se uma relação direta entre a letra e o som

dela, a exemplo da escrita fonética. Segundo o princípio acrofônico, para escrevermos as

palavras bastaria escrevê-las como as pronunciamos, pois para cada letra existe uma vogal ou

uma consoante correspondente.
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O sistema de escrita alfabética surge, então, com o propósito de bloquear a variação da

fala na escrita.

A crença de que a ortografia refletiria a pronúncia correta das palavras é falsa, visto

que ela, a ortografia, não representa a fala de ninguém, pois tem justamente a função de anular

a variação lingüística, segundo Cagliari (1999b). Ao estabelecer um padrão de escrita

uniforme para todas as palavras, que podem ser pronunciadas das mais diferentes maneiras

(variação lingüística), a ortografia estabelece novas relações entre letras e sons.

A ortografia da Língua Portuguesa, em alguns casos, não contempla a correspondência

letra/som. Segundo Morais (2003), a perfeição alfabética é uma ilusão. Como os fonemas só

existem em oposição a outros fonemas, as letras do alfabeto não têm unidades puras a que

substituir na hora de escrever.

O alfabeto e a ortografia passaram a definir o sistema de escrita da Língua Portuguesa.

O objetivo do sistema deixou de ser a representação fonética da fala, passando a ser uma

forma gráfica única, padronizada, que permite a leitura.

2.7.4 O “ERRO ORTOGRÁFICO” E SUAS IMPLICAÇÕES

O “erro ortográfico” constitui uma das maiores preocupações de todos os envolvidos

com a educação lingüística: alunos, pais, professores, estudiosos da linguagem, sociedade.

Algumas das críticas mais severas, socialmente instituídas, dizem respeito à grafia correta das

palavras.

O “erro ortográfico” marca, registra o cidadão como incompetente, lingüisticamente

falando, rotulando-o.

Acreditamos que escrever, segundo a norma ortográfica vigente, constitui uma

dificuldade cotidiana em nossas vidas, mesmo que tenhamos uma prática de escrita intensa.

Isto porque há uma prescrição, há o medo do erro que nos leva a pré-julgar quem não escreve

de acordo com a norma.

Segundo Cagliari (1999a), esta questão da dúvida ortográfica é tão séria que “até

mesmo os autores de dicionários têm dúvidas e divergem entre si na notação de algumas

palavras. Eles concordam na grande maioria das palavras, mas discordam com relação a tantas

outras e colocam este fato claramente para o leitor no prefácio da obra”. Isto não os

desmerece, pelo contrário, demonstra diferentes posturas diante da norma.

O fato que coloca o cidadão adulto em posição privilegiada, no que diz respeito à

notação ortográfica, frente à criança, é que as dúvidas do adulto advém de palavras mais
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requintadas, pouco utilizadas no dia-a-dia. Já a criança faz notações de palavras conhecidas de

forma adversa à norma, daí a repulsa que gera no adulto o “erro ortográfico” infantil.

2.7.5 A ORGANIZAÇÃO DA NORMA ORTOGRÁFICA: ASPECTOS
REGULARES E ASPECTOS IRREGULARES DA ORTOGRAFIA DA
LÍNGUA PORTUGUESA

Nossa intenção não é esgotar e nem tampouco descrever todos os casos de

regularidades e irregularidades ortográficas existentes na Língua Portuguesa. Nosso objetivo

é, antes de tudo, explicitar como categorizamos os “erros ortográficos” rastreados nas

produções do espaço escolar dos sujeitos em estudo.

Segundo Morais (2000), a norma ortográfica da Língua Portuguesa contempla

aspectos regulares e aspectos irregulares, ou seja existem aspectos que exigem do sujeito

aprendiz o uso gerativo, que envolveria a compreensão das regras e, conseqüentemente, a

notação correta da palavra e não simplesmente o uso acumulativo memorizado das formas

corretas.

Os aspectos regulares da ortografia são aqueles que podem ser compreendidos pelo

sujeito aprendiz. Por existir uma regra aplicável a algumas palavras, os aprendizes podem

gerar a escrita da palavra, através da reflexão e compreensão dessa regra.

Os aspectos irregulares da ortografia são aqueles que exigem memorização por parte

do sujeito aprendiz. Estes estão contidos em palavras que não possuem regras ou princípios

gerativos, que ajudem a descobrir o porquê de tal grafia, levando o aprendiz,

obrigatoriamente, à uma memorização.

Para que possamos atestar a regularidade ou irregularidade de um aspecto ortográfico,

o sistema de escrita alfabético da língua em questão deve ser considerado. Caso exista mais de

um grafema para notar um fonema ou seqüência de fonemas, a norma ortográfica da língua

prevê alguma regra ou princípio gerativo a partir do qual o sujeito aprendiz possa refletir e,

posteriormente, produzir notações corretas, segundo o contexto.

Se o que foi exposto acima acontecer, estaremos diante de uma correspondência

fonográfica do tipo regular; quando a condição acima considerada não acontecer estaremos

diante de uma correspondência fonográfica do tipo irregular.

Podemos perceber, então, que os “erros ortográficos” produzidos pelo sujeito aprendiz

não são “todos iguais”. Eles têm naturezas diferentes e a escola, na figura do professor,

precisa se apropriar desse conhecimento para poder trabalhar de diversas formas a questão

ortográfica com seu alunado.
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Passemos agora a caracterizar os subdomínios ortográficos da Língua Portuguesa

utilizados para a classificação e análise dos erros encontrados nas produções no espaço

escolar dos sujeitos em estudo.

Correspondências Fonográficas Regulares

Segundo Morais (2000), as restrições regulares da norma ortográfica da Língua

Portuguesa (Brasil) podem ser classificadas em três tipos.

A- Regulares Diretas9

Esse tipo de correspondência fonográfica diz respeito aos grafemas/fonemas que

convencionamos chamar de “pares mínimos”. Os grafemas P, B, T, D, F, V são passíveis de

serem “trocados entre si” pelo sujeito aprendiz em uma etapa inicial da alfabetização. Isto

ocorre porque os sons em questão são muito parecidos em sua realização no aparelho fonador.

Eles têm o mesmo ponto de articulação, diferenciando-se esses fonemas, apenas, pela

vibração ou não das cordas vocais.

B- Regulares Contextuais

Este tipo de correspondência fonográfica determina, em função do contexto da

palavra, qual grafema deverá ser utilizado para a notação correta. O contexto ao qual nos

referimos diz respeito a:

a) posição da correspondência fonográfica dentro da palavra (uso do S no início das palavras

formando sílabas com A, O e U );

b) aos fonemas que antecedem o signo (dígrafo RR entre fonemas vocálicos);

c) ao grafema seguinte (M antes de P e B; N antes de outros grafemas; M e N com valor de

nasalização);

d) tonicidade da sílaba (sílaba átona final: os fonemas /i/ e /u/ são notados, respectivamente,

pelos grafemas E e O).

9 Tomamos como referência o dialeto culto da Língua Portuguesa.



48

Para que o sujeito aprendiz possa notar corretamente tais regularidades contextuais ele

deve, primeiramente, entender qual o aspecto da palavra que deverá levar em consideração no

contexto que lhe é fornecido. Alguns casos exigirão que observe o grafema anterior ou

posterior, em outros casos deverá levar em consideração a tonicidade das palavras.

C- Regulares Morfológico-Gramaticais

Este tipo de correspondência fonográfica diz respeito aos aspectos relacionados à

categoria gramatical da palavra, que geram a regra. Essas regras envolvem prefixos e sufixos

que aparecem na formação de palavras derivadas e nos aspectos verbais, que dizem respeito à

flexão dos verbos.

Correspondências Fonográficas Irregulares

Como afirmamos anteriormente, os aspectos irregulares da norma ortográfica dizem

respeito aos casos em que não é possível, ao sujeito aprendiz, prever nenhum princípio

gerativo, nenhuma regra, para a correta utilização de grafemas.

Nestes casos, a solução é a memorização da grafia de determinadas palavras mais

comuns ou mais utilizadas pelo sujeito aprendiz e o apoio do dicionário para aquelas outras

palavras menos utilizadas.

As correspondências fonográficas irregulares concentram-se na escrita do /s/, do /g/,

do /z/, do /3/, e envolvem, também, o emprego do H inicial, o emprego do E, I, O, ou U em

sílabas átonas que não estão no final das palavras, o emprego do L ou LH diante de alguns

ditongos e alguns ditongos com pronúncia reduzida.
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Os Diacríticos

Segundo Morais (1995), “o sistema de notação alfabética da Língua Portuguesa inclui

também os diacríticos: apóstrofo, trema, cedilha e quatro classes de acentos: agudo, grave,

circunflexo e til”.

Os acentos, na Língua Portuguesa, são utilizados para marcar a tonicidade e o timbre

das vogais acentuadas e existem regras claras para a adequada utilização deles. A escola

trabalha com a memorização dessas regras a partir do Ensino Fundamental I, mas ainda assim

encontramos muitos “erros ortográficos” provenientes desse subdomínio ortográfico

denominado acentuação.

A Segmentação das Palavras

A segmentação das palavras no texto é uma invenção recente. Antigamente, devido às

práticas de leitura em voz alta e à inexistência da tipografia, as palavras eram escritas coladas

umas às outras. Com a evolução e, conseqüente, democratização da leitura e da escrita, houve

a necessidade de segmentar as palavras para que pudessem ser lidas por todos.

Podemos subclassificar os “cortes”, equivocadamente, realizados nas palavras ao

serem notadas, segundo Morais (1995), em: hiposegmentação ou hipersegmentação.

Entendemos por hiposegmentação a “junção indevida” à palavra de preposições,

artigos e pronomes, em posição anterior ou posterior. Entendemos por hipersegmentação o

“corte indevido” que o sujeito aprendiz realiza na palavra, separando do “corpo” da mesma

preposições, artigos, pronomes e morfemas livres em posição anterior.

A notação gráfica correta das palavras da Língua Portuguesa, segundo a norma

ortográfica vigente, que para algumas instituições de ensino, professores, pais e alunos,

constitui um problema grave, constante e preocupante, como já afirmamos anteriormente,

pode ser reinventada a partir da reflexão, do uso de estratégias adequadas a cada subdomínio

ortográfico a ser superado, da gradação das dificuldades a serem compreendidas e

posteriormente apreendidas pelo sujeito aprendiz.

O sujeito cognoscente não é capaz de internalizar e estabilizar o conhecimento

ortográfico adquirido rapidamente. Faz-se necessário que seja desenvolvida nele, pela escola,

na figura do professor, uma competência ortográfica.
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Esta competência ortográfica, que deve estar em constante evolução, deve privilegiar a

reflexão sobre a norma nos casos em que isto for possível.

2.7.6 A TRANSGRESSÃO: MECANISMO REVELADOR DE CONHECIMENTO

Até o momento, nossa hipótese sobre os “erros ortográficos” efetuados no espaço

digital, no blog, é a de que os adolescentes, ao notarem as palavras no meio digital, erram a

propósito, ou seja, transgridem intencionalmente e não porque não saibam escrever ou não

dominem a norma ortográfica da Língua Portuguesa.

Divergimos, então, da opinião de alguns professores de Língua Portuguesa do Ensino

Fundamental, filósofos - como Baudrillard - e médicos - como o neurocirurgião Cláudio

Guimarães dos Santos, que acreditam ser essa notação digital a que acabará com a norma

ortográfica da Língua Portuguesa ou “escrita correta” da Língua Portuguesa (vide reportagem

em anexo).

Para que possamos esclarecer o que vem a ser transgressão intencional e defendê-la

como índice de conhecimento ortográfico, definiremos o modelo de Redescrição

Representacional enunciado por Karmiloff-Smith10. Este modelo surge a partir da teoria

defendida pela autora sobre o que “conhecer” implica para a mente.

Karmiloff-Smith (1998:27-28) postula que:

A compreensão global dos mecanismos de mudança cognitiva
próprios do ser humano passa pela elaboração de uma epistemologia que
inclua tanto o ponto de vista construtivista como a consideração das
predisposições inatas11 do indivíduo.[...]
A mente humana não apenas trata de se apropriar do meio, iniciando-se
desde o nascimento sua exploração e representação, mas também tenta se
apropriar de suas próprias representações internas. Disso decorre minha
defesa de um processo contínuo de redescrição representacional, que
equivale a dizer que a mente humana representa recursivamente suas
próprias representações internas.

Uma das formas de se adquirir conhecimento consistiria, então, na exploração interna,

por parte da mente humana, da informação que já foi armazenada mediante o processo de suas

próprias representações.

10 Annette Karmiloff-Smith é psicóloga, especialista em Desenvolvimento Neurocognitivo.
11 Segundo Annette Karmiloff-Smith (1998), alguns psicólogos do desenvolvimento negam a existência de

qualquer tipo de predisposição inata na criança, assunto este que não nos deteremos a discutir.
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A partir disso, Karmiloff-Smith inicia suas investigações sobre os processos de

aquisição de conhecimento mediante a redescrição representacional e nos mecanismos de re-

estruturação do conhecimento armazenado.

O Processo de Redescrição Representacional

O processo de Redescrição Representacional, que passaremos a denominar de RR,

consiste na redescrição do conhecimento que a mente armazenou ao longo do

desenvolvimento do indivíduo. Isto quer dizer que aqueles indivíduos que apresentam um

comportamento eficiente em determinada área do conhecimento são capazes de redescrever

esta área, utilizando a flexibilidade e a criatividade cognitiva para tal fim.

“Avançamos numa determinada área de conhecimento devido à crescente explicitação

de nossos conhecimentos específicos nessa área” (MORAIS, 2000:40). Esta abordagem da

mudança cognitiva é baseada no êxito e não no fracasso, pois trabalha com conhecimentos já

elaborados e acomodados.

Assim, a transgressão da informação é possível, pois o conhecimento sobre

determinada área já se encontra estabilizado na mente humana.

Ainda sobre o modelo RR, Morais (2000: 40) postula:

Segundo o modelo de “redescrição representacional” (RR), em
qualquer área do conhecimento num primeiro momento de aprendizagem, o
indivíduo age de forma limitada, mecânica, rotineira por possuir em sua
mente apenas conhecimentos formulados num nível implícito. Em fases
posteriores, esses conhecimentos passam por um processo de explicitação,
que se traduz em compreensão e domínio crescentes das partes e relações
entre as partes do que ele está aprendendo A progressiva flexibilidade
cognitiva adquirida pode alcançar um nível explícito consciente (no qual o
sujeito não só sabe o que faz, mas sabe os porquês) e ainda um nível
explícito consciente verbal (no qual o sujeito é capaz de verbalizar esses
porquês).

Morais (2000:38), em sua tese de doutorado, realizou uma adaptação da teoria de

Karmiloff-Smith (1986, 1990, 1992a, 1992b) e estudou a transgressão como índice de

conhecimento ortográfico. Ele desejava “verificar em que medida o rendimento ortográfico

observável – que aparece externamente na folha de papel, traduzido em erros e acertos – tem a

ver com o nível de conhecimentos que o aluno elaborou internamente sobre a norma

ortográfica”.

A tarefa inovadora proposta às crianças foi a de “escrever errado de propósito”,

escrever como se fossem estrangeiros, que falam português muito bem, mas escrevem com
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muitos erros. Segundo Teberosky & Tolchinsky (1995:11), “este procedimento pode permitir

ao psicólogo descobrir que aspectos ou dimensões da palavra elas manipulam

intencionalmente, para fazer com que uma palavra bem escrita se transforme numa palavra

mal escrita”.

Morais (1995) partiu do pressuposto de que, “para transgredir propositalmente uma

norma ou regra, o indivíduo precisa ter um conhecimento explícito do que está violando”. Por

isso, comprovou ele que “um aluno com boa ortografia teria mais condições de inventar erros

propositais, que uma criança que apresentasse muitas dificuldades ortográficas”. Ou seja, a

capacidade de transgredir está proporcionalmente ou diretamente relacionada à estabilidade

do conhecimento (Morais, 2000: 41).

Apropriando-nos das idéias de Morais, elaboramos duas hipóteses. Nossa primeira

hipótese neste trabalho é que a notação escrita digital configura uma transgressão intencional

da norma ortográfica da Língua Portuguesa. As bloguistas produzem notações “erradas” no

meio digital, no blog, porque já se apropriaram (compreenderam e dominam) das

regularidades e irregularidades da língua. Dessa maneira, elas brincam com as normas e

regras ortográficas do idioma, brincam com a prescrição, porque são capazes de ir além dela,

flexibilizando o conhecimento ortográfico devido à criatividade cognitiva proporcionada pela

redescrição representacional.

A segunda hipótese com a qual trabalhamos é a de que adolescentes que se encontram

em um nível um pouco mais baixo de explicitação da norma ortográfica da Língua Portuguesa

tenderiam a ser mais influenciados por esta transgressão proposital, pela escrita digital. Esses

adolescentes, apesar de transgredirem a norma ortográfica intencionalmente no espaço digital,

teriam mais dificuldade para adequar sua escrita, novamente, ao espaço escolar.

Neste caso, se comprovada a segunda hipótese, a maneira como os adolescentes

escrevem no espaço digital estaria influenciando a maneira como escrevem no espaço escolar.

Diferentemente do que aconteceria com adolescentes que estariam no nível explícito

consciente verbal, no que diz respeito à notação ortográfica. Estes transgrediriam

intencionalmente no meio digital e esta escrita digital não influenciaria a escrita do espaço

escolar, a saber, a escrita padrão, social e legalmente instituída, a norma ortográfica.
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2.7.7 A NOTAÇÃO ORTOGRÁFICA NA ESFERA DIGITAL

Os gêneros do domínio da mídia digital, que trabalham com o discurso eletrônico,

estabelecem novas relações entre os sujeitos e a linguagem. Assim sendo, possibilitam e

instigam estudos transdisciplinares voltados para as articulações possíveis entre o que

Marcuschi (2004b) denomina de “letramento digital”, os sentidos produzidos e o

entendimento destes pela instituição escolar.

Estamos diante de um novo tempo na “Era da Comunicação”, o tempo da cultura

ciber.

Definiremos esse termo segundo o filósofo francês, Lévy (1999:17), que se dedica,

atualmente, a pensar o virtual:

Quanto ao neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento
do ciberespaço.

O computador, além de instrumento de comunicação e de armazenamento de dados,

conquista o status de ambiente cognitivo, tecnologia mediadora, a partir da qual vemos o

mundo e construímos conhecimentos.

Nossos jovens aprendizes utilizam uma máquina avançada para manter uma relação

dialógica com seus semelhantes. O computador, essa máquina, é o suporte para os gêneros

que trabalham o discurso eletrônico, dentre eles o weblog.

Essa situação dialógica virtual inédita, dentro de um gênero ainda pouco estudado, os

weblogs, dentro, também, de um novo contexto comunicacional, o meio digital, traz no seu

bojo um fenômeno, crescente e, para alguns estudiosos da linguagem, preocupante: a

“ortografia digital”.

Segundo Baudrillard (2003:57), crítico contumaz da pós-modernidade:

A lógica do tempo real põe em risco a própria linguagem, já que ela
não pode dizer tudo ao mesmo tempo. O texto digital, visto numa tela como
uma imagem, não tem mais nada a ver com a transcendência do olhar e da
escrita.[...] Outro aspecto delicado é que os critérios pragmáticos e até
mesmo o vocabulário operativo da tecnologia se sobrepõem cada vez mais à
reflexão sobre o sentido da vida.
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O que muda na alfabetização, no letramento escolar, nos processos educacionais de

internalização das formas de comunicação nesta cultura digital?

Podemos afirmar que o meio digital traz novos entendimentos sobre a escrita,

especificamente, dos adolescentes.

Jovens, ávidos por interação, no canal virtual, escrevem com liberdade e percebem que

esta escrita pode ser aceita e entendida, pode gerar compreensão na esfera digital. A relação

de dialogicidade do sentido não é rompida e eles se comunicam, desfazendo a crença

imposta, principalmente, pelas instituições de ensino de que, apenas, a notação escrita

“correta” das palavras, conforme as regras, pode gerar sentido, interação, comunicação.

Os teóricos mais pessimistas (já citados, vide p. 50 desta dissertação) acreditam no fim

da norma ortográfica ou em uma progressiva perda da identidade lingüística, como

demonstra a crítica abaixo, da autoria de Possenti (2002), sobre uma reportagem alarmista:

Na semana passada, a revista Época (número 255, de 9/9/2002),em
reportagem intitulada “O português.com”, explicitava preocupações com
eventuais prejuízos que a “linguagem” empregada nos chats (salas de bate-
papos) e nos blogs (diários postos na Internet) causaria ou à língua
portuguesa ou a seus usuários. O tom do texto é dramático: “abreviam
palavras ao limite do irreconhecível, traduzem sentimentos por ícones e
renunciam às mais elementares regras de gramática”.
A reportagem não apresenta nenhum dado de natureza gramatical, a não ser
que assim considere as invenções ortográficas.[...] Além disso, a reportagem
cita um lingüista inglês de prestígio (David Crystal) que ri dos medos que
esta “linguagem” provoca em não especialistas. [...] Mas o mais preocupante
é a outra face da moeda: os diagnósticos dos especialistas. A reportagem diz
que há suspeita de uma onda de dislexia discursiva. Em tudo que se lê e vê
sobre a tal linguagem simplificada dos jovens nos chats, não há nenhum
problema de linguagem. No máximo, há invenção de grafias e mistura de
sistemas de escrita (mais precisamente, mistura de letras e símbolos que
exploram – criativamente – recursos do teclado do computador). Os fatos de
sintaxe e de texto são exatamente os mesmos que se encontram em qualquer
outro texto, ou seja, revelam domínio ou falta de domínio de texto, conforme
o caso.

Possenti alerta, no final, para a falta de compreensão mínima, dos “ditos especialistas”,

do que seja uma língua: “ela não é a escrita, e, especialmente, ela não é a ortografia” e afirma

que se nossos jovens internautas assim estão escrevendo, talvez eles queiram mesmo criar

uma forma de comunicação grupal, a qual só eles ou a comunidade virtual a qual pertencem

tenham acesso.

Nesse ponto, valendo-nos das contribuições da teoria enunciativa de Bakhtin

(2003:123), podemos afirmar que a linguagem, especificamente a dos jovens bloguistas, não
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pode ser compreendida em separado do fluxo da comunicação verbal que eles utilizam no

meio digital:

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema
abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada,
nem pelo ato psicológico de sua produção, mas pelo fenômeno da interação
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações, a interação
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua.

Sendo assim, a linguagem digital, com suas características específicas, situa-se no

interior das relações sociais mantidas pelos sujeitos, configurando-se como prática social.

Lévy (1993:22), assim como Bakhtin (2003), teoriza sobre o que denomina de “jogo

da comunicação” que consiste em, através de mensagens, precisar, ajustar, transformar o

contexto compartilhado pelos parceiros. Ele acredita que a cada enunciado, o contexto é

colocado em ação, mas é também questionado, e a significação da mensagem será

determinada pelo conjunto de dados construídos pelos interlocutores, numa dinâmica de

partilha, negociação e permanente (re)construção coletiva.

Palavras, frases, letras, sinais ou caretas interpretam, cada um a sua
maneira, a rede de mensagens anteriores e tentam influir sobre o significado
das mensagens futuras. O sentido emerge e se constrói no contexto, é sempre
local, datado, transitório.

Já que essa interação se faz presente, também, no meio digital, questionamos se

escrever e ler, no contexto dos weblogs, ultrapassam os limites da escrita e da leitura formal,

nos moldes tradicionais, por tratar-se de um evento interativo, que se realiza através de um

canal eletrônico, mediado por um software específico, com especificidades próprias.

Constatamos que, modernamente, o “dialeto digital” utilizado no gênero blog pelos

adolescentes é muito interessante, por vezes quase ininteligível, e se adequa às necessidades

prementes dos sujeitos.

Ícones, templates, abreviaturas, troca de letras, onomatopéias, interjeições, pontuação

irregular, ilustrações representativas do Eu e que favorecem a identificação do sujeito virtual

(emoticons) ajudam a compor o quadro da “folha/tela do diário digital”, do blog.

Observamos que os aspectos normativos ortográficos da Língua Portuguesa, nos blogs

dos adolescentes, assim como acontece nos chats – canais de bate-papo - são realmente

relegados a segundo plano.
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Nos chats o tempo de formulação de um enunciado é curto, limitado, porque tem o

interlocutor de escrever pressionado pela premência de uma resposta a uma mensagem que

lhe foi enviada pelo outro ou por estar, por sua vez, aguardando uma resposta. Os enunciados,

neste novo contexto, caracterizam-se, portanto, por serem breves, concisos, expressos através

de uma escrita geralmente abreviada, cujos aspectos normativos são de segunda ordem.

Ao contrário dos chats, nos blogs o tempo da escrita é o tempo necessário ao bloguista

para escrever o que está pensando ou sentindo, sendo exigência única a postagem constante,

quase diária. Mas os aspectos normativos continuam neste gênero, também, relegados a

segundo plano, como afirmamos acima.

É perceptível à qualquer pessoa que tenha visitado espaços como o chat ou o blog, que

as palavras e expressões notadas no meio digital são abreviadas ou reduzidas, até o ponto de

se converterem em duas ou três letras, como podemos observar abaixo:

Notação Ortográfica Digital Notação Ortográfica Real

aki aqui

ki que

hj hoje

tb também

fds fim de semana

mt muito

inu indo

ksa casa

msm mesmo

tds todos

Quadro 1 : Redução da extensão das palavras

Não nos parece que os internautas estejam “escrevendo errado”, mas sim estabelecendo

um processo onde a notação da mensagem chega a tal ponto de refinamento, que é expressa

com o menor número de caracteres possível. Eles “escrevem errado a propósito”, porque têm

intenção em fazê-lo. Fato esse que se alia às próprias condições de produção do discurso

eletrônico nos gêneros digitais.

Essa mistura de diversos elementos que se concretizam na linguagem digital do gênero

blog pode ser entendida como um espelho da proposta da própria Internet: uma rede

democrática que se governa por si mesma.
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A alteração na grafia das palavras seria, como pretendemos comprovar com a realização

desta pesquisa, uma transgressão intencional das regras ortográficas vigentes na Língua

Portuguesa, objetivando adequar linguagem ao meio, economizar tempo de escrita real, criar

um dialeto identificador da cibertribo.

Os “erros ortográficos” são desprezados no espaço digital, talvez, por virem a

configurar transgressões intencionais, realizadas, propositadamente, devido ao nível de

explicitação do usuário, segundo Morais (2000), à luz da teoria enunciada por Karmiloff–

Smith.

Ramal (2002:118) chama a atenção para o uso compartilhado desses novos códigos no

Ciberespaço:

Vale ressaltar que essas não são meras opções juvenis, como as gírias
podem ser em determinada época: são códigos assumidos por internautas de
todas as idades. Não falar assim e agir como um purista da língua, por
exemplo, exigindo crases e acentos, concordâncias e regências no lugar,
seria considerado, dentro da ética implícita da comunicação da internet,
simplesmente deselegante, desrespeitoso ou fora de contexto. A linguagem
deve, assim, ser informal e adaptada à ocasião.

A escola, que estuda a língua como fenômeno estático, direcionando o ensino apenas

para a sistematização das normas, deverá necessariamente abrir espaço para a diversidade,

para a multiplicidade de interpretação dos signos, para as intenções dos sujeitos – produtores e

co-produtores dos significados. Isto porque as mudanças que ocorrem na organização e na

produção dos conhecimentos desenham a base de um novo estilo de sociedade, na qual a

inteligência passa a ser compreendida como o fruto de agenciamentos coletivos que envolvem

pessoas e dispositivos tecnológicos (RAMAL, 2002:13).

Fala X Escrita

Interessante ressaltarmos outra polêmica entre os lingüistas: a escrita digital poderia ser

definida como uma fala por escrito?

Hilgert (2000) indaga se a irrelevância do uso correto dos padrões da língua culta,

conseqüentemente, da notação ortográfica, também não estaria relacionada a uma tentativa

dos internautas em imprimirem uma espécie de caráter “falado” àquilo que escrevem.

A linguagem, neste caso, utilizada nas salas de bate-papo e nos blogs poderia ser

entendida como um simulacro da comunicação oral, dinâmica por natureza. Poderia a

linguagem dos bloguistas, no meio digital, ser considerada uma fala por escrito?
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As relações entre a fala e a escrita dentro de uma perspectiva dialógica,

sociointeracionista, a qual abraçamos no presente trabalho, entendem a língua como um

fenômeno interativo e dinâmico e assumem que tanto a fala quanto a escrita apresentam

dialogicidade, usos estratégicos, funções interacionais, envolvimento, negociação,

situacionalidade, coerência e dinamicidade. Esse entendimento nos remete ao conceito de

gênero discursivo/textual adotado nesta dissertação: social, histórico, interativo, em seus usos

em sociedade.

O que desejamos demonstrar é que tanto na fala quanto na escrita os aspectos formais e

funcionais do texto resultam da interação do autor/produtor com as circunstâncias do processo

interlocutivo em que está envolvido, ou seja, dependendo do meio no qual se escreve, do

locutor preferencial, do contexto acionado, o autor se adaptará a ele.

Segundo Costa Val (apud SANTOS, 2003:22), “numa situação de fala os interlocutores

estão frente a frente e contam com a força expressiva da prosódia, com os gestos, os

movimentos dos olhos e do corpo, que podem indicar mudança de tópico e troca de turno ou

de interlocutor”. A distância física entre os interlocutores constitui um grande diferencial

entre a escrita e a fala, pois altera as condições de produção do discurso.

Marcuschi (1995) afirma, também, que tanto a fala quanto a escrita variam em função

de um contexto, de uma situação de produção e de um portador específico. Assim, podemos

concluir, que os sentidos, tanto da fala quanto da escrita, só se realizam em um determinado

contexto.

Sobre a questão polêmica de o discurso eletrônico configurar-se como uma “fala por

escrito”, Marcuschi (2004b:19) se posiciona da seguinte forma:

O fato inconteste é que a Internet e todos os gêneros a ela ligados são
eventos textuais fundamentalmente baseados na escrita. Na Internet, a
escrita continua essencial apesar da integração de imagens e de som. Por
outro lado, a idéia que hoje prolifera quanto a haver uma “fala por escrito”
deve ser vista com cautela, pois o que se nota é um hibridismo mais
acentuado, algo nunca visto antes, inclusive com o acúmulo de
representações semióticas.

Observamos que não se escreve como se fala no contexto que envolve o gênero

emergente weblog. Nem no meio digital no qual observamos uma enorme proximidade entre

fala e escrita, a escrita é a representação direta da fala. Fala e escrita possuem especificidades

próprias: na fala pensamos e falamos quase simultaneamente, utilizamos gestos, olhares,

bocas e olhos como complementos da comunicação, como dito anteriormente. Na escrita,

como não dispomos de tais recursos, criamos tantos outros para representá-los.
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No gênero blog, o sujeito ao escrever o que pensa utiliza recursos lingüísticos que

fogem dos aspectos formais, normativos da escrita e busca imitar a informalidade do discurso

oral cotidiano. Observamos que a escrita do bloguista é marcada pela tentativa, em alguns

casos, de reproduzir a forma como se pronunciam algumas palavras, sendo ela, neste caso,

uma representação de alguns aspectos fonéticos da fala. O bloguista faz uso de onomatopéias,

alongamento de vogais e consoantes, interjeições, tentando uma proximidade com aspectos da

oralidade. Observe-se, a seguir, alguns exemplos colhidos do corpus em análise:

Sexta-feira, Junho 25, 2004

Qm matou o Lineu?!

a pergunta que num kis calar durante quase um mes...+ hje finalmente descobrimos....nd + nd - que

Laura a assassina...e eu que desconfiei da Olga....tadinhaaa....ahuihauihaia...a novela acabo.... +

boum....agora vai te novela novaaa...kkkkk....

aew, hj tive festinha d crianca sak....um ano da minha priminha Izadora...+ ninduh....cumi

atehh²³²³....to gorda....+ nu fds eu imagreco...amanha vo passa u dia nu jardins florenca, na ksa dus

plimoides....victor e alexandre...mams e papas vaum viaja e me dexa aki soxinhaaa...to curtinu...eu q num

kis ih! + tipo...amanha anoite tem Festa Junina du Country! eu vÔôÔô...q felicidade....boum d+++!

fora isso ta td normalzzz....ah, u ballet hj foi + parado...+ tbem neh...6ª fera agent da um discontooo!

bejos ;**

ps: ah, ontem foi niver da minha otra prima, Jéssica...parabens nêga!

::por - 11:16 PM - 1

Quadro 2 : onomatopéias, interjeições, alongamento de vogais e consoantes

Sabemos que o rendimento ortográfico, não só dos adolescentes, mas de todos “os

alfabetizados” é fácil e equivocadamente confundido com a sua competência textual,

colocando em risco o processo educativo, como afirma Morais (2000). Na medida em que

muitos professores e estudiosos ignoram os avanços tecnológicos e os avanços que os

bloguistas apresentam em sua capacidade de compor textos em gêneros emergentes essa nova

maneira de se relacionar com a escrita é alvo de várias críticas e previsões desastrosas sobre o

futuro da escrita.

A notação ortográfica na esfera digital constitui, para nós, uma nova forma de nos

relacionarmos com a escrita, mesclando elementos característicos da fala com elementos

característicos da escrita, fazendo emergir toda criatividade e interatividade dos sujeitos.

No Ciberespaço, os internautas são protegidos pelo anonimato interativo e receptivos

a todas as vozes conectadas, que desejem escrever uma parte do megatexto produzido pela
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inteligência coletiva , enquanto na vida real são seres limitados, na maioria das vezes, por

uma escola tradicional, por uma sociedade que julga e pune, segundo Lévy (1999).

Segundo Ramal (2002), será necessário repensar alguns elementos básicos da escola

tradicional para entender o que muda nos processos educacionais de internalização das formas

comunicacionais nesta cultura digital.

Partindo do princípio de que cada método pedagógico revela uma concepção do ser

humano, novas pesquisas se fazem necessárias, também, para verificar quem é o sujeito da

Cibercultura, o sujeito virtual, o bloguista.

2.7.7.1 AS ORIGENS DA NOTAÇÃO ESCRITA DIGITAL

Devemos tomar algumas precauções ao afirmar que a linguagem digital é uma “nova

linguagem”, segundo Marcuschi (2004b). Isto porque muitos recursos que ajudam a compor

esta linguagem digital surgiram antes mesmo da Internet.

A filóloga Valença (2004) lembra-nos que no português medieval, quando os livros

eram escritos e copiados à mão, era muito comum que os copistas usassem abreviaturas para

dar tempo de escrever tudo. Ela enfatiza que “as abreviaturas da Idade Média não mataram o

português e nem o chat ou o blog irão fazê-lo”.

Quanto à compreensão dos textos, ela concorda que, às vezes, parece um código difícil

de decifrar, mas, como nos textos medievais, essa escrita é endereçada a um determinado

grupo ou uma determinada comunidade, que sempre será capaz de compreendê-la.

Outra explicação para a “economia” de caracteres, no meio digital, ou seja, para as

abreviações e reduções de palavras, encontra-se na própria informática: a economia viria das

restrições impostas pelo próprio suporte, a máquina, o computador. A maioria dos servidores,

há algum tempo atrás, não reconhecia os sinais gráficos dos acentos. Uma mensagem com

uma grande quantidade destes poderia ser destruída ou convertida em uma série de símbolos

ininteligíveis.

Até pouco tempo atrás, muitos computadores por onde passavam as mensagens da

Internet utilizavam o sistema operacional UNIX antigo. Os casos de acentuação eram

interpretados por essas máquinas erroneamente e a mensagem chegava confusa. Os jovens

internautas aprenderam, então, a substituir os acentos por outros recursos disponibilizados no

teclado do computador, usando, para tal fim, o conjunto limitado de letras de que dispunham.
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Um recurso utilizado, atualmente, que tem sua origem na linguagem telegráfica, é a colocação

da letra H após a vogal tônica, que deveria ser acentuada.

Além do fato relatado acima, não podemos nos esquecer que, antigamente, os

computadores tinham o disco rígido muito menor e a transmissão das mensagens era mais

demorada, justificando o fato da importância da economia de cada sinal na mensagem.

Caso semelhante acontece com os emoticons. Eles foram desenvolvidos pelo serviço

secreto de um país do sudoeste europeu, em 1979, para que apenas pessoas altamente

treinadas na arte da decifragem pudessem compreendê-los.

A técnica básica desse sistema criptográfico baseava-se na rotação a 270 graus dos

caracteres digitados, tornando-os praticamente impossíveis de serem lidos por aqueles que

não conheciam essa arte. (Disponível em: <http://www.internewwws.eti.br > )

Com o fim da Guerra Fria, o uso militar dos emoticons tornou-se obsoleto.

Atualmente, os bloguistas se utilizam desses códigos, elaborados a partir de símbolos de

pontuação, para expressarem sentimentos, emoções.

Apresentamos a seguir o quadro 3 com alguns emoticons construídos a partir dos caracteres

do teclado:

Emoticon Sentidos Possíveis

� : - ) Prazer, humor, felicidade;

� : - ( Tristeza, insatisfação;

;-) Paquera, etc;

;~-( ou ;-( Choro;

%-( ou %-) Confusão

Quadro 3 : emoticons

2.7.7.2 A NOTAÇÃO ESCRITA NO GÊNERO WEBLOG DOS ADOLESCENTES

Para Melo (apud SANTOS, 2003:67):

“Certo” e “errado”, em linguagem, são conceitos arbitrários e
pessoais, mas sólidos, definidos e definíveis. Erro é o que destoa da
tradição, dos hábitos lingüísticos de uma comunidade. Acerto é o que afina
com tais hábitos, o que se identifica com uma tradição e a continua. A
norma, pois, em linguagem, é criada a partir dos costumes, por isso
caracterizada como consuetudinária e não decorrente de uma lei positiva,
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que parte de um legislador, ou de uma suposta lei ideal, formulada pelo
raciocínio de um gramático.

Depreendemos da citação acima que a linguagem utilizada no blog é adequada ao

propósito comunicativo do meio digital e que, portanto, não se configura como erro. No blog,

o que os normativistas classificariam como “erro”, os variacionistas entenderiam como forma

de identificação e interação grupal.

Observamos que a notação escrita, no gênero weblog, dos adolescentes, caracteriza-se

pela transgressão das regras ortográficas vigentes. Esta escrita privilegia a abreviatura e

redução de palavras, segue o ritmo da fala, configurando-se, quase, como uma transcrição

fonética, e utiliza desenhos e escrita iconográfica como marcas semânticas no corpo do texto.

Sobre isso, David Crystal (2001: viii), ao estudar o papel da linguagem na Internet e o

efeito da Internet na linguagem, elenca três aspectos que podem ser frisados:

1) do ponto de vista dos usos da linguagem, temos uma pontuação
minimalista, uma ortografia um tanto bizarra, abundância de
siglas, abreviaturas nada convencionais, estruturas frasais pouco
ortodoxas e uma escrita semi-alfabética;

2) do ponto de vista da natureza enunciativa dessa linguagem,
integram-se mais semioses do que usualmente, tendo em vista a
natureza do meio com participação mais intensa e menos pessoal,
surgindo a hiperpessoalidade;

3) do ponto de vista dos gêneros realizados, a Internet transmuta de
maneira bastante complexa gêneros existentes, desenvolve alguns
realmente novos e mescla vários outros.

Neste tópico dedicamo-nos, com alguma ênfase, à análise do primeiro aspecto

apontado por Crystal – os usos da linguagem.

Por ser a linguagem utilizada no meio digital um objeto de pesquisa que começou a

receber a atenção dos pesquisadores da língua(gem) recentemente, escassas são as referências

bibliográficas sobre o assunto.

Santos (2003) trabalhou com a descrição da linguagem utilizada no programa de

comunicação mediada por computador – ICQ. Apesar de nos propormos analisar a notação

escrita no gênero weblog dos adolescentes, observamos que alguns pontos desta linguagem

internetiana podem ser considerados semelhantes, estariam, então, relacionados ao meio no

qual circulam - o Ciberespaço.

Devido a isso, citaremos Santos (2003) como referência para a caracterização de

alguns aspectos da linguagem escrita no gênero weblog dos adolescentes.

Segundo Santos (2003:49):
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Na linguagem oral é muito forte a ocorrência de recursos não-verbais
(Steinberg, 1998) ou extra lingüísticos, normalmente empregados pelos
falantes de uma dada língua, numa conversa. [...] Assim, os gestos, a
entonação da voz, a forma de olhar, enfim todo o corpo entra no processo de
dar sentido ao texto construído. Como fazer, entretanto, quando a interação
só depende da palavra escrita, é on-line, e o que se quer dizer deve explicitar
as intenções de quem produz o texto, a fim de se tentar evitar
desentendimentos?

O que se observa nas IOL é muito interessante. Os usuários
desenvolvem uma forma particular de expressão de suas emoções através do
uso dos emoticons ou símbolos icônicos que ajudam na expressão das
emoções. Nos chats os emoticons parecem querer substituir os elementos
extra lingüísticos e mesmo expressões inteiras no processo de comunicação.
Intensificam a expressão escrita, marcando suas emoções, dando a ela um
alto grau de informalidade.[...] Além de aparecerem em forma de desenhos,
os emoticons ou smileys podem ser criados usando combinações diversas do
teclado – sendo esses mais comuns entre os adolescentes. São também
chamados de símbolos icônicos e têm como finalidade mostrar um estado
emocional, representando uma possível expressão facial com sentido e
intenção determinados, principalmente, pelo contexto verbal em que
aparecem.

Apesar do uso dos emoticons ser muito comum nos canais de bate-papo, podemos

afirmar (diante do corpus recolhido para a pesquisa e de outros blogs lidos na rede) que o

mesmo não acontece no gênero weblog. O uso de emoticons no blog dos adolescentes é mais

restrito (geralmente eles aparecem na lateral da página do blog, na identificação do humor do

bloguista, como demonstra a figura 8). Poderíamos inferir que isto acontece devido ao próprio

caráter de diarismo do blog, ou seja, uma das funções do blog dos adolescentes é justamente

registrar emoções, sentimentos, o estado psicológico do bloguista em um determinado dia.

Para que isto ocorra com uma gama enorme de detalhes, que garanta a interação on-line

através dos comentários, é necessário que o bloguista escreva.

Outro aspecto que não podemos desprezar para justificar a pouca freqüência observada

de emoticons nos blogs dos adolescentes diz respeito à questão do “tempo real” para a escrita.

No blog não existe a pressão por uma resposta imediata. O que poderia levar muitos

adolescentes nas IOL a uma economia da escrita através do uso de emoticons, geralmente não

acontece no gênero blog, já que, a princípio, o bloguista dispõe do tempo que desejar para

postar seu texto.
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Figura 8: Emoticons no blog de adolescente

Afirma Santos (2003:52) em sua análise:

Apesar do senso comum apontar os emoticons como a principal marca
das IOL, um recurso muito utilizado nesse gênero, para
apresentar/representar emoções é a criação de onomatopéias seguida de perto
pelo uso de interjeições, pelo alongamento das vogais finais das palavras ou
das consoantes mais sonoras e pelo intenso uso da pontuação e carcteres em
geral.

Como já afirmei, a escrita das IOL traz recursos que visam substituir
os elementos paralingüísticos, tais como realizações entonacionais,
expressões faciais e gestos. Por exemplo, ao invés de escrever lindddoooo,
que pode ter, num determinado contexto, a intenção de intensificação,
poderíamos usar um advérbio de intensidade, muito lindo, lindo demais ou
um superlativo – lindíssimo, o que na IOL, entre os adolescentes,
dificilmente acontece. No corpus analisado, não achei sequer um exemplo
dessa natureza, ou seja, do uso de advérbios e/ou superlativos, o que se
explica facilmente: é preciso aliar semântica, intenção e rapidez num só
vocábulo.

Na tentativa de representar um som qualquer – um grito, um bocejo,
uma ênfase numa determinada sílaba – os interlocutores usam a
onomatopéia. Trata-se de um recurso que nomeia a capacidade dos usuários
de uma língua de formar uma palavra que reproduza sons e ruídos variados.
Uma onomatopéia incorpora em um vocábulo a realização fonética e
prosódica. Através das onomatopéias – alongando vogais e consoantes ou
mesmo criando algumas seqüências vocálicas e/ou consonantais, ou ambas –
os usuários das IOL conseguem causar nos interlocutores a sensação de
como determinada palavra deve ser lida e que intenção elas carregam.

Essas marcas são de difícil categorização, uma vez que, apesar de não
mudar a forma, mudam a intenção em função do lugar em que aparecem na
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interação. A forma, humm, por exemplo, ora é marca de apreciação, ora é
marca de repreensão e ora, ainda, de sedução. Um rrtrtrtrtrtrtrtrt pode ser
frio ou uma rajada de metralhadora. Uma onomatopéia só tem sentido no
contexto, não podendo ser interpretada fora dele, como pode, às vezes,
ocorrer com os emoticons.

Concordamos com Santos (2003) no que diz respeito à citação acima. Constatamos

que a onomatopéia, os alongamentos de vogais e consoantes em conjunto com as interjeições

constituem pilares da notação escrita digital no gênero weblog dos adolescentes. O bloguista

lança mão dos recursos descritos acima, principalmente, quando deseja enfatizar a sua

estupefação, tristeza, felicidade, sensação física diante dos fatos ocorridos no seu cotidiano. É

uma maneira de interagir virtualmente com o seu interlocutor - os atores comunicacionais não

se encontram em uma situação de comunicação face a face, mas existe um recurso que pode

substituir essa interação com alguma precisão.

Um outro recurso muito presente no gênero weblog dos adolescentes é a redução da

extensão das palavras. A esse respeito Santos (2003: 56) alerta para:

Em função do suporte, em um chat é preciso ser rápido. Para tal, o
chatter transcreve o estrato sonoro de algumas palavras, reduzindo o tempo
de escrita, bem como o produto final, ao máximo, desconsiderando qualquer
norma gramatical, apoiando-se única e exclusivamente no som. Observe-se
que não falamos aqui de abreviaturas, mas de cortes nas palavras, sendo o

Quadro 4 - exemplos de onomatopéias, alongamentos e interjeições
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princípio norteador desses cortes o som que os vocábulos evocam. A esse
fenômeno Souza(2000) chama de acrônimos, ou seja, a leitura das letras
isoladas evoca um som semelhante ao que se quer dizer (q, vc, hj). Souza
(2000, p.72) acrescenta que “ocorre efetivamente uma representação de
vocábulos por homofonia dos sinais utilizados na representação. Estes sinais
usualmente não equivalem à inicial do vocábulo, (...) podendo ocorrer a
utilização das letras iniciais de frases inteiras”.

Observamos, no corpus recolhido, várias estratégias de redução de palavras e,

também, de expressões, como: final de semana representada por três letras: fds.

Com base em Santos (2003), listamos essas estratégias utilizadas pelos bloguistas para

a redução de palavras ou expressões no blog:

a) Sons das letras iniciais das palavras associados a símbolos matemáticos: D+ ;

b) Escrita consonântica: bjs, tb, td, mt;

c) Expressões reduzidas a uma palavra: fds;

d) A letra K substituindo o dígrafo QU: akeli, aki, eskeceraum, daki;

e) Subtração de vogais mediais: qm, qnd, tbm.

Outra característica da notação escrita encontrada nos blogs dos adolescentes é a que

diz respeito aos ditongos nasais – ÃO. Eles são, algumas vezes, substituídos pelas letras

AUM. Assim como o acento agudo que marca as vogais tônicas é, também, substituído,

algumas vezes, pela letra H.

Neste sentido o critério da economia de caracteres no meio digital para justificar a

redução ou abreviação das palavras desfaz-se, pois consideramos muito mais longo e

complicado escrever AUM no final das palavras do que utilizar o sinal de nasalização – til.

Segundo Santos (2003), “ O que poderia explicar a preferência da escrita AUM em

lugar de ÃO seria menos o uso do teclado ou dificuldades de digitação e mais a questão da

irreverência própria ao gênero em estudo (...)”

Santos (2003) aponta, ainda, as gírias e jargões como característicos da linguagem dos

chats. Não nos deteremos na análise deste aspecto porque a incidência dele nos blogs em

estudo é muito baixa.

A pontuação constitui aspecto relevante e de elevada ocorrência dentro do gênero

weblog dos adolescentes.

Villela (apud SANTOS, 2003:65) afirma que “o significado é produzido na instância

de enunciação, durante o processo de interação e que quem pontua um texto está dando pistas

para construção de sentido por parte do leitor”. Acrescenta ainda que “a pontuação pode ser
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considerada um elemento fundamental na produção de sentido do texto escrito, pois marca os

limites e a segmentação dos enunciados, ou seja, a constituição e as ligações das partes”.

Pontuar um texto no espaço digital, especificamente no blog dos adolescentes,

significa desconsiderar os aspectos prescritivos que regem o uso da pontuação. Encontramos,

nos blogs, usos da pontuação que se baseiam em aspectos expressivos e encontramos,

também, o que denominaremos de uma pontuação específica do espaço digital, criada para

chamar a atenção de possíveis interlocutores (reticências de quatro, cinco pontos, por

exemplo).

Este tópico, pontuação no espaço digital, por considerarmos muito amplo e complexo

para ser discutido e analisado nesta dissertação, merecendo todo um trabalho à parte, não fará

parte da nossa análise, ficando como sugestão para futuras pesquisas.

Um aspecto que consideramos relevante observar nos textos postados no espaço

digital, que carcteriza, também, essa linguagem, em estudo, no gênero blog, diz respeito às

formas que os verbos adquirem nesse meio.

As bloguistas observadas, como demonstraremos no capítulo sobre a análise dos

dados, utilizam a forma nominal gerúndio, cuja terminação é NDO com a terminação NU.

Sendo assim, encontramos verbos escritos da seguinte maneira: inu, joganu, parecenu,

cheganu, fazenu, falanu, fofokandu, flandu, lendu.

Encontramos, também, outros verbos, conjugados no tempo pretérito perfeito do modo

indicativo, 1ª pessoa do plural, assumindo este aspecto no meio digital: fomu, pegamu,

acordamu, resolvemu, jogamu, começamu, vamu. Observe-se que neste caso,

especificamente, houve uma substituição da letra O final pela letra U e omissão da letra S,

final, indicadora da pessoa verbal.

Por fim, concordamos com Santos (2003) quando coloca que no chat, acrescentamos,

assim como no blog, devemos “ (...) cortar palavras, usar abreviaturas,(...) onomatopéias, (...)

pontuação expressiva procurando todos os recursos capazes de tornar a comunicação algo

bem informal”.

Concluímos que a linguagem utilizada no Ciberespaço, no gênero blog cria suas

próprias regras para se adequar ao meio no qual circula. Este espaço comunicacional virtual, é

mais um espaço para inovar. A criatividade, a necessidade de interação, a subversão à norma,

o desprezo pelo “erro” são características da linguagem digital e a cada dia, em nome desta

interação, os bloguistas apresentam novidades na escrita digital, são o que denominaremos de

“as blog novidades da rede” .
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS E TRATAMENTO DOS DADOS

3.1 ESTUDO COMPARATIVO DE CASOS

A metodologia proposta para essa pesquisa foi o Estudo Comparativo de Casos.

Optamos por uma metodologia em pesquisa do tipo estudo de caso por entendermos

que esta seria a forma mais apropriada de investigar se a notação das palavras no meio digital,

ou seja, a maneira como as adolescentes escreviam no meio digital estaria presente em textos

de gêneros diversos, mais formais, como os escritos na e para a escola: avaliações, caderno de

atividades de Língua Portuguesa, exercícios, produções textuais. Era nossa intenção, também,

conhecer a escrita digital dos sujeitos em estudo e aprofundar a análise dessa escrita digital no

gênero blog.

Concordamos com Yin (2005:19), quando afirma:

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida
quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o
pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se
encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da
vida real.[...] O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as
características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real.[...]
O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas
históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são
incluídas no repertório de um historiador: observação direta dos
acontecimentos que estão sendo estudados e entrevistas das pessoas nele
envolvidas.

Segundo Yin (2005), “os estudos de caso, da mesma forma que os experimentos, são

generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações ou universos”. Ele não representa

uma amostragem, o objetivo do estudo de caso é fazer uma análise “generalizante” e não

“particularizante” (Lipset, Trow e Coleman, 1956, p.419-420).

A pesquisa de estudo de caso pode incluir tanto o estudo de caso único quanto o

estudo de casos múltiplos e Yin (2005) afirma ser esta última mais proveitosa para o

pesquisador e a ciência, pois as evidências resultantes de dois casos ou casos múltiplos são

consideradas mais convincentes, e o estudo global é visto, por conseguinte, como algo mais

robusto.

Yin (2005) afirma, também, que “os estudos de caso podem incluir as evidências

quantitativas e mesmo a elas ficar limitado”.

Por fim, Yin (2005:34) sentencia que:
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Os estudos de caso têm um lugar de destaque na pesquisa de
avaliação. Há, no mínimo, cinco aplicações diferentes. A mais importante é
explicar os supostos vínculos causais em intervenções da vida real que são
complexos demais para as estratégias experimentais ou aquelas utilizadas em
levantamentos. Na linguagem da avaliação, as explanações uniriam a
implementação do programa com os efeitos do programa. Uma segunda
aplicação é descrever uma intervenção e o contexto na vida real em que ela
ocorre. Em terceiro lugar, os estudos de caso podem ilustrar certos tópicos
dentro de uma avaliação, outra vez de um modo descritivo. A quarta
aplicação é que a estratégia de estudo de caso pode ser utilizada para
explorar aquelas situações nas quais a intervenção que está sendo avaliada
não apresenta um conjunto simples e claro de resultados. Em quinto lugar, o
estudo de caso pode ser uma “meta-avaliação”[...]

E, finalmente, sim, os estudos de caso podem ser conduzidos e
escritos por muitos motivos diferentes, incluindo a simples apresentação de
casos individuais ou o desejo de chegar a generalizações amplas baseadas
em evidências de estudos de caso.

Optamos pelo estudo de caso, então, porque acreditamos no aspecto processual e

dinâmico dessa metodologia em pesquisa. Dessa forma, investigamos, mais profundamente,

as questões ortográficas dos sujeitos no meio digital e tivemos a oportunidade de questionar

os motivos que os levariam a produzir notações de palavras de determinada forma no espaço

digital.

Inicialmente, nosso projeto de pesquisa inseria-se no gênero chat, desejávamos

investigar a mesma temática que nos propomos atualmente, mas o gênero seria o “bate-papo”

virtual. A partir das leituras realizadas na web, observamos que um novo gênero emergia no

contexto digital, gerando adesão cada vez maior por parte dos adolescentes, o que aguçou

nossa curiosidade sobre o assunto.

Percebemos que este novo gênero firmava-se enquanto gênero, enquanto prática

social, não só entre os adolescentes, como imaginávamos inicialmente, mas entre adultos e

profissionais de áreas diversas.

Assim, passamos a ler blogs, especificamente de adolescentes, daqueles que

estudavam à época na escola onde a pesquisadora trabalhara12, e estavam disponíveis na rede

para leitura e comentários.

Optamos por um deles para o estudo de caso, justamente o blog do sujeito 113. Até

esse momento, pretendíamos realizar um estudo de caso, utilizar para estudo, apenas o blog de

uma adolescente. Após recolhermos as primeiras produções realizadas no espaço escolar desta

12 A pesquisadora trabalhava em uma escola particular do estado de Goiás e convivia com esses adolescentes,
mas não foi professora deles.

13 Denominaremos a adolescente C.C. de sujeito 1.
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adolescente, que datam do ano de 200314, verificamos que a sua história, no que diz respeito à

leitura e à escrita, favorecia a adequação da linguagem ao meio em que deveria inseri-la.

Desejávamos investigar mais, ir além de um caso no qual a exposição do sujeito à

leitura e à escrita fosse fator decisivo na adequação da linguagem. Para isto, necessitávamos

de outra adolescente, em igualdade de condições no que diz respeito a: possuir um blog, ter a

mesma idade, pertencer à mesma série e possuir o mesmo nível sócio-econômico do sujeito 1.

Em contrapartida, esta adolescente deveria ter sido menos exposta à leitura e à escrita,

não no que diz respeito ao trabalho realizado pela escola (não que a escola tenha trabalhado

menos com ela ou de maneira diferente essas questões), mas no que diz respeito à disposição

interna do indivíduo, ao desenvolvimento pessoal, individual e intransferível do que

denominaremos aqui de “amor à leitura e à escrita”. Chegamos, assim, ao sujeito 215.

A investigação iniciou-se com uma entrevista clínica para maiores descobertas sobre

quem eram C.C. e A.G. Qual o nível sócio-econômico das suas respectivas famílias? Quais

eram as experiências facilitadoras da aprendizagem de cada uma? Como cada uma das

adolescentes encarava as atividades escolares, principalmente as que diziam respeito à leitura

e à escrita? Quais eram as outras atividades com as quais se envolviam ou dedicavam-se, além

da escola e do computador? Como foram introduzidas no mundo digital? Qual a importância

do computador para elas?

PERFIL DO SUJEITO 1:

O sujeito 1 estudado é C.C.

Ela tinha 14 anos, cursava, na ocasião, a 8a série do Ensino Fundamental em uma

escola particular de Goiânia, Estado de Goiás. A adolescente tinha verdadeira paixão pelo

ballet. Adorava dançar, e era mais conhecida, como ela mesma afirmava, por “C. 100%

Dance”.

C.C. era filha única dessa união (o pai era separado da primeira mulher e possuía três

outros filhos), pertencia a uma família de classe média-alta, com pais presentes e

participativos, sendo o pai Engenheiro e a mãe Pedagoga com especialização em

Psicopedagogia e Metodologia do Ensino Superior.

14 Estas primeiras produções recolhidas do sujeito 1, que datam de 2003, foram todas descartadas quando
optamos pelo estudo comparativo de casos. Novas produções escolares foram recolhidas, agora dos sujeitos 1
e 2, ao longo do primeiro semestre do ano de 2004.

15 Denominaremos a adolescente A.G. de sujeito 2.
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Os pais davam prioridade à formação escolar do sujeito, que possuía horário de estudo em

casa. Seu rendimento escolar que era excelente (tirou nota máxima em todas as disciplinas em

2004/1) sempre foi acompanhado de perto pela mãe.

O sujeito em questão estudou em várias escolas:

• Com 1 ano e 9 meses entrou na escola “C. E. C. F.”;

• Maternal II - “E. T. I.”;

• Jardim I – “E. R. V.”;

• Jardim II, Pré, 1ª, 2ª série (primeiro semestre) – “C. E. O P. P.”;

• Segundo semestre da 2ª série até a 8ª série, “E. S. J.”;

C.C. adorava ler, sempre foi muito estimulada e teve acesso a livros literários desde

bebê, livros estes que possuíam gravuras grandes e coloridas. Os pais sempre leram e

contaram histórias (clássicos da literatura infantil).

Ela gostava, também, de jogar, e mexer com lápis e bastões de cera coloridos, tinta e

papel.

À época da pesquisa, C.C. cultivava o hábito da leitura, ia a clubes, festas de

aniversário, mostras culturais da escola, parques, cinemas, costumava “bater um papo” na

internet, redigir seu blog e atualizar seu fotolog e dançar muito...ballet clássico. Ela

freqüentava aulas de ballet clássico desde os 4 anos de idade.

Apesar da quantidade de escolas pelas quais passou, sem nunca apresentar problemas

de adaptação, o sujeito 1 me parece uma adolescente tímida, introspectiva, reservada, só

conversa com quem realmente tem muita intimidade (primas e algumas amigas da escola e do

ballet), possui um círculo restrito de amigas.

FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DO SUJEITO 1:

C.C. teve contato pela primeira vez com um computador na casa dos tios, bastante

nova. Aos quatro anos já mexia no teclado informalmente ou simplesmente observava seus

tios e primas mexerem no micro.

Aos oito anos de idade, o pai de C.C. adquiriu seu primeiro computador. Esta data

coincide com a última mudança de escola de C.C., que passou a ter aulas regulares de

informática, no laboratório de informática da nova escola.

Vale ressaltar que a escola em questão trabalhava com projetos de informática

relacionados às disciplinas curriculares ministradas, ou seja, dentro de um projeto
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interdisciplinar maior os alunos aprendiam o suporte tecnológico necessário para a

operacionalização do conteúdo.

C.C. dividia, à época, o seu PC com o pai e a mãe e entrava na rede dia sim, dia não

para “postar no seu blog” e atualizar seu fotoblog. C.C. afirmou que quase não se interessa

mais pelo MIRC, canais de bate-papo, “eu prefiro mesmo o meu blog e o meu fotoblog”.

PERFIL DO SUJEITO 2:

O sujeito 2 estudado é A.G.

Ela tinha 14 anos e cursava, na ocasião da coleta de dados, a 8a série do Ensino

Fundamental em uma escola particular de Goiânia, Estado de Goiás. A.G., sujeito 2, estudava

na mesma escola, cursava a mesma série e pertencia à mesma turma de C.C., sujeito 1.

A.G. pertencia a uma família de classe média-alta, com pais presentes e participativos. Era

a filha mais nova de duas, sendo que a irmã mais velha cursava o segundo ano do ensino

médio. O pai era gerente de vendas de uma empresa de medicamentos e a mãe era

comerciante. Nenhum dos dois possuía curso superior, mas ambos terminaram o segundo

grau.

Os pais davam prioridade à formação escolar do sujeito, acompanhando o rendimento

escolar, através do boletim, participando de plantões pedagógicos, onde podiam obter maiores

informações sobre esse rendimento e perguntando sempre à adolescente sobre as provas,

tarefas e atividades escolares. Apesar disso, A.G. confessa não possuir horário de estudo,

segundo ela mesma afirmou na entrevista, quando questionada sobre seu horário, em casa,

para estudar: “Na verdade tenho que criar esse hábito mas eu estou tentando.”

A.G. era uma adolescente muito comunicativa, extrovertida, vaidosa. Tinha um ótimo

relacionamento com garotas e garotos da sua idade e possuía um círculo vasto de amigos.

Também fazia parte de um grupo, muito íntimo, de cinco adolescentes muito unidas, que se

auto-intitulava: “A. P.”.

O sujeito 2 gostava de sair, ir ao teatro, ir ao cinema, ir à festas e passear no shopping

center com os amigos, sempre que tinha oportunidade.

O sujeito 2, em questão, estudou em duas escolas, apenas, até o momento:

• “E. D. L.” (dos 3 anos aos 6 anos);

• “E. S. J.” (dos 7 anos aos 14 anos);

A.G. foi alfabetizada no E. D. L., uma escola de menor porte (possui até a 4ª série do

Ensino Fundamental I) da capital goiana, com número reduzido de alunos por sala de aula (15



73

alunos em sala) se comparada ao E. S. J., onde estudava à época da realização da pesquisa (40

alunos em sala).

O sujeito 2, diferentemente do sujeito 1, não possui o hábito da leitura. Quando

questionada sobre as coisas que gosta de fazer, seus hábitos culturais, responde sem hesitar:

“...não gosto muito de livros, ae16 não ser que me interesse bastante”.

A.G. foi, também, questionada sobre o ato de escrever, se apreciava escrever para

fazer tarefas escolares ou trabalhos solicitados pelos professores. Novamente, foi verdadeira e

incisiva: “Não até que não, gosto mesmo de escrever quando estou com vontade e não por que

um trabalho impõe, mas se os professores querem, não tem como nega17.”

Além da escola, A.G. tem aulas extras de inglês e teatro à tarde.

FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DO SUJEITO 2:

A.G. teve contato pela primeira vez com um computador em sua casa, aos 8 anos de

idade, assim que os pais o adquiriram. Ela revela que o contato maior com a tecnologia

aconteceu quando começou a ter aulas regulares de informática no colégio onde estudou até a

8a série.

Importante salientar, então, que, assim como o sujeito 1, o sujeito 2 também possuía

aulas regulares de informática no laboratório da escola onde estudava.

A adolescente em questão adorava mexer no computador e estar on-line conversando

com os amigos, realizando pesquisas, escrevendo em seu blog, que, atualmente, “encontra-se

abandonado” devido ao gênero emergente fotoblog ou fotolog, a nova “mania” da rede.

Quando questionada sobre o tempo de utilização do computador ao longo do dia ou

dos dias da semana, A.G. confessou que o computador da sua casa ficava o dia todo ligado,

mas devido às notas escolares e problemas técnicos ocorridos na máquina, ela quase não o

estava ligando: “...antes era o dia inteiro ligado mas agora quase não o ligo, agora mesmo ele

não está nem instalado.”

A atualização do seu fotoblog, que também deve ser quase diária, como no blog, fica

por conta de uma das amigas pertencentes ao grupo das “A.P.”, que possui a senha e

permissão para postar em seu lugar.

16 Transcrevemos a resposta exatamente como a adolescente a escreveu na entrevista realizada em julho de 2004.
17 Transcrevemos a resposta exatamente como a adolescente a escreveu na entrevista realizada em julho de 2004.
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3.2 ANÁLISE COMPARATIVA DOS PERFIS DOS SUJEITOS

Apesar de possuírem a mesma idade, cursarem a mesma série, na mesma turma,

possuírem o mesmo nível sócio-econômico, o perfil das duas adolescentes em estudo parece-

nos bem diferente, principalmente nas atividades que envolvem a leitura e a escrita.

Enquanto o sujeito 1 adorava ler e escrever e sempre foi exposto a isso (ao longo do

seu desenvolvimento em casa e na escola), o sujeito 2 não gostava de ler e escrever, só o fazia

quando estava com vontade ou quando “se interessava muito pelo livro”.

Estes perfis nos serão úteis na análise qualitativa dos dados, quando lançaremos mão

de algumas características apresentadas pelas adolescentes para descrever e explicar

resultados obtidos.

3.3 A COLETA DO CORPUS

A partir dessas entrevistas, que nos deram uma visão mais ampla e descritiva dos

sujeitos em estudo, começamos a recolher o corpus pretendido, que foi assim denominado:

• produções no espaço digital, do blog das adolescentes: textos postados a partir do

segundo semestre do ano de 2003 até junho de 2004, perfazendo um total de 35 páginas

postadas na rede;

• produções no espaço escolar: caderno da disciplina Língua Portuguesa, produções

textuais, provas das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Geografia, História,

Filosofia, Ciências e exercícios realizados em sala das diversas disciplinas. Este material

foi recolhido ao longo do primeiro semestre do ano de 2004 (até o mês de junho).
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Tabela 1: Atividades no espaço escolar - sujeito 1

Tabela 2: Atividades no espaço escolar - sujeito 2

ATIVIDADE Disciplina Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. TOTAL
Caderno Língua Portuguesa 1 p. 6 p. 6 p. 5 p. 9 p. 3 p. 30 p.

Geografia 1 p.
Filosofia 1 p.
História 1 p. 2 p.
Geografia 1 p. 4 p.
Língua Portuguesa 1 p. 4 p.
Filosofia 1 p.
Geografia 3 p. 2 p.
História 2 p.
Filosofia 2 p.
Língua Portuguesa 3 p.

12 p.Avaliação

Produção Textual 2 p.

Exercícios em sala 14 p.

ATIVIDADE Disciplina Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. TOTAL
Caderno Língua Portuguesa 1 p. 5 p. 11 p. 4 p. 5 p. 4 p. 30 p.

Língua Portuguesa 1 p.
Geografia 1 p.
Filosofia 1 p.
História 1 p. 2 p.
Língua Portuguesa 8 p.
Geografia 3 p.
Filosofia 1 p. 2 p.
Língua Portuguesa 4 p. 2 p.
Ciências 3 p. 3 p.

18 p.Avaliação

Produção Textual 3 p.

Exercícios em sala 11 p.
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Precisamos esclarecer que todo material selecionado para análise, tanto o material do

espaço digital, quanto o material do espaço escolar foi recolhido em parceria com as mães dos

sujeitos 1 e 2. As adolescentes, neste primeiro momento, não sabiam que estavam sendo

observadas, no que diz respeito à sua escrita nas produções escolares e nas produções do

espaço digital, porque temíamos que isto influenciasse ou descaracterizasse o processo de

investigação.

Ao final do primeiro semestre do ano de 2004 (mais precisamente no mês de julho),

que coincidiu com o término do recolhimento das produções no espaço digital e no espaço

escolar, as duas adolescentes foram informadas da pesquisa, já em andamento, apoiaram a

iniciativa e tivemos, então, a oportunidade de realizar mais duas entrevistas com cada uma.

Uma das entrevistas estava relacionada ao gênero discursivo/textual weblog, a qual

denominamos: “Weblog – o gênero” (vide Anexo IV).

Nesta primeira entrevista, buscávamos investigar o que as adolescentes pensavam

sobre este gênero emergente (já que era uma prática recente e desconhecida para os

pesquisadores), como o uso deste gênero possibilitaria ampliar suas práticas sócio-discursivas

(comunicativas). Enfim, como agiam, o que escreviam, por que escreviam um tipo de “diário

digital” e se essa comparação com o diário íntimo era possível, diferentemente da opinião de

alguns bloguistas, como já exposto anteriormente.

Os sujeitos foram questionados sobre:

• suas práticas de escrita íntima anteriores ao blog;

• o que os motivou a ter/fazer um blog;

• quais assuntos privilegiavam na confecção do blog;

• com que freqüência atualizavam seus blogs;

• se a releitura do blog fazia parte de suas práticas de leitura;

• se revelavam/postavam tudo que era considerado “segredo” no blog;

• quais as pessoas que tinham acesso a seus blogs, que poderiam lê-lo;

• em que medida os comentários mudavam a maneira como escreviam e o que escreviam

no blog;

• se pensavam em abandonar esta escrita diarista no meio digital.

A outra entrevista realizada relacionava-se à notação escrita digital, ou seja, à maneira

como os sujeitos 1 e 2 notavam no blog. Nós a denominamos de: “A notação escrita no

gênero Weblog” (vide Anexo V). Nosso objetivo ao aplicá-la era:
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• saber se a escrita, no meio digital, era considerada pelos sujeitos semelhante à escrita

utilizada no espaço escolar;

• caso a resposta fosse negativa, os sujeitos foram questionados a respeito das

modificações que ocorriam na escrita no meio digital;

• observar se os sujeitos em estudo sabiam adequar linguagem ao meio;

• observar se, no meio digital, os sujeitos seguiam uma “norma ortográfica”;

• observar se havia uma evolução na notação escrita no meio digital ao longo do tempo.

Objetivávamos, com a segunda entrevista, entender algumas peculiaridades da escrita

dos sujeitos 1 e 2 no espaço digital. Para poder analisar e chegar a determinadas conclusões a

respeito desta escrita, que se configurava como um fenômeno inédito e assustava professores

e alguns pesquisadores mais pessimistas diante da realidade do Ciberespaço, precisávamos

ouvir seus autores.

Consideramos de grande valor os dados coletados nessas duas entrevistas por serem

elucidativos a respeito de vários questionamentos que nos fazíamos ao nos deparar com

determinadas formas virtuais e, por outro lado, por revelarem que até mesmo as adolescentes

bloguistas desconheciam o porquê de tantas formas utilizadas ao postarem no blog.

No capítulo em que analisamos o corpus fizemos uma comparação entre as respostas

dadas pelas adolescentes e tentamos interpretar algumas delas, as que poderiam nos ser úteis

para desvendar alguns questionamentos e confirmar ou não determinadas hipóteses.

O trabalho com o corpus recolhido foi organizado da seguinte forma:

Produções no espaço escolar:

As produções no espaço escolar das adolescentes foram organizadas cronologicamente

para o rastreamento e categorização dos “erros ortográficos” apresentados. Isto porque

hipotetizamos que o índice de conhecimento ortográfico dos sujeitos poderia influenciar na

adequação da linguagem ao meio na qual estaria inserida.

O material escolar de cada sujeito, então, foi separado por meses: janeiro, fevereiro,

março, abril, maio, junho, conforme consta nas tabelas 1 e 2.

Classificamos os “erros ortográficos” em três subdomínios ortográficos:

correspondência fonográfica, acentuação e segmentação das palavras no texto.

Objetivávamos, ao organizar as atividades no espaço escolar em uma linha temporal,

verificar, primeiramente, se “erros ortográficos” ainda seriam encontrados nas produções dos
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sujeitos e, caso existissem, se ao final de um semestre os sujeitos 1 e 2 superariam as

dificuldades ortográficas apresentadas no início do semestre.

Ao classificá-los e quantificá-los, desejávamos fazer uma análise comparativa dos

“erros ortográficos” de cada sujeito em estudo (onde, como e quanto “errava” o sujeito 1;

onde, como e quanto “errava” o sujeito 2).

Nosso intuito era, também, observar se os tipos de transgressões presentes neste

espaço mais formal, escolar, continha características da notação digital realizada pelos

sujeitos no blog, a saber: onomatopéias, alongamento de vogais e consoantes, abreviações ou

reduções de palavras, utilização de sinais significativos para o contexto, por exemplo: “d+”.

Procuramos observar os mesmos exercícios, avaliações e produções textuais das duas

adolescentes bloguistas (o que nem sempre foi possível, visto que foram as mães que nos

enviaram o material), mas conseguimos uma quantidade significativa de atividades

semelhantes. Além dessas atividades, os dados contidos no caderno de atividades de Língua

Portuguesa (doravante L.P.) e a maioria dos exercícios em sala, da disciplina Língua

Portuguesa, eram exatamente os mesmos.

A categorização dos “erros ortográficos”, conforme já comentamos em capítulo

anterior, seguiu o seguinte esquema:

1 Correspondência Fonográfica18:

1.1 Natureza regular ou irregular:

a) regular contextual;

b) regular morfológico-gramatical;

c) irregular;

1.2 Operação que produziu o erro:

a) substituição de grafema;

b) omissão de grafema;

c) adição indevida de grafema;

d) deslocamento do grafema no interior da palavra.

2- Acentuação:

a) Omissão;

b) Substituição;

18 Não constatamos no corpus analisado, dos sujeitos 1 e 2, nenhum caso de erro sobre regularidade direta.
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c) Adição indevida;

3- Segmentação de palavras:

a) Hipersegmentação;

b) Hiposegmentação.

Produções no espaço digital:

Assim como as produções no espaço escolar, as atividades no espaço digital também

foram organizadas e, posteriormente, separadas por meses: janeiro, fevereiro, março, abril,

maio, junho.

Ao fazer a análise desses textos objetivávamos:

��Conhecer a escrita no gênero weblog de adolescentes;

��observar como aconteciam, em cada blog em estudo, os seguintes casos de

transgressão:

a) simples substituição do dígrafo QU ou da letra C pela letra K. Investigávamos se essas

substituições eram sistemáticas e se elas variavam ao longo dos meses;

b) supressão e alongamento das vogais e consoantes das palavras – como ocorriam no texto

postado e ao longo do tempo de postagem (semestre). Qual alongamento era mais freqüente

nos blogs em estudo: o das vogais ou o das consoantes? Qual adolescente utilizava mais esse

recurso em seu blog e com que finalidade o utilizava;

c) as reduções/simplificações/abreviações das palavras neste gênero seguiam algum critério?

Havia uma “norma internetiana” a ser seguida para a notação de: hj, tb, vc?

d) redução de palavras a uma letra, que se assemelha ao ideograma chinês: quais palavras as

bloguistas reduziam a uma letra para que o sentido do texto, como elas mesmas escrevem na

segunda entrevista, não ficasse prejudicado?

e) redução de expressões inteiras, tais como fim de semana, a poucas letras – fds.

f) a redução nos verbos. Observamos que alguns verbos apresentavam omissões de letras,

como é o caso de “inu”. Uma questão surgiu para ser respondida, essas omissões só ocorriam

com verbos na forma do gerúndio ou eram corriqueiras nos textos postados?

g) o uso dos acentos nas palavras;

h) o uso da letra H para substituir o acento agudo. Era constante este fato?

i) o uso da cedilha;
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j) substituição do “til” pelas letras UM. Novamente, desejávamos observar com que

freqüência se transgredia neste aspecto e se as duas adolescentes lançavam mão deste recurso

em seus textos;

• registrar as onomatopéias encontradas nos blogs e compará-las: como, quando e em

quais circunstâncias são utilizadas;

• observar a presença de sinais gráficos, ícones, que representam as letras, ou entram no

lugar delas para gerar sentido também;

Sendo assim, este estudo comparativo buscou refletir se as características apresentadas

pelas bloguistas, no que se refere à escrita digital, em seus respectivos blogs, influenciaram ou

estavam contidas nas demais manifestações de escrita dessas adolescentes, em especial

aquelas produzidas fora do contexto virtual, no contexto escolar.
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4 ANÁLISE DO CORPUS

Iniciaremos esta análise a partir da primeira entrevista realizada com os sujeitos

bloguistas em estudo. A íntegra das perguntas da entrevista encontra-se no Anexo IV.

Na tabela abaixo, colocamos, lado a lado, as respostas dadas pelos sujeitos 1 e 2, para

facilitar a comparação entre determinadas perguntas, as quais consideramos relevantes para

elucidar o pensamento das jovens sobre blog.

Fizemos o seguinte questionamento no subtópico 2.4.1, página 25: “Resta-nos uma

questão que tentaremos elucidar: até que ponto o gênero emergente weblog, produzido em

situação de comunicação à distância, conserva traços do gênero diário de escrita íntima ou

incorpora traços de sua estrutura composicional? Sendo a sua situação de produção específica

diferente da situação em que se produz o diário íntimo, qual seria a relação entre eles?”.

Tentaremos aqui responder ao questionamento.

4.1 A ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

Tabela 3: Entrevista "Weblog - o gênero"

SUJEITO 1 - C. C. SUJEITO 2 - A. G.

PERGUNTA RESPOSTA RESPOSTA

1) Você possui ou possuiu um
diário de escrita íntima?

* Sim. * Possui19, não tenho mais.

1.1) Quando, em que época você o
escrevia?

* Quando eu tinha 9 anos, no ano
de 1999.

* Eu escrevi mais quando eu
estava na 5ª série pra baixo, ou até
mesmo na sexta série quando
estava apaixonada e etc.

1.2) Por que você tinha um diário?
O que a levou a escrever um
diário?

* A minha vontade de revelar
meus segredos à alguém me levou
a escrever um diário.

* Eu achava que um diário me
ajudaria na escrita em fazer textos
e pra poder expressar o que eu
não podia contar a ninguém mas
podia escrever.

3) Você sabe explicar o que é um
blog? O que é?

* Sim. É um diário digital onde
cada um escreve o que desejar,
músicas, frases, acontecimentos
do dia-a-dia.

* Acho que sim. Pra mim blog é
uma espécie de diário só que
virtual para que as pessoas
possam te compriender melhor e
conhecer o seu dia à dia e quando
você estiver com problemas até
comentar sobre ele para te ajudar.

5) Quando e por que você teve a
idéia de fazer um “diário digital”?

* Tive essa idéia em 2001 porque
eu sempre gostei de escrever e
achei um modo mais divertido de
fazer isto, que é o blog.

* Na verdade foi pela onda das
amigas pois elas já tinham e por
que achei interessante e montei
um.

19 As respostas foram transcritas exatamente como as adolescentes a escreveram na entrevista, não houve
nenhum tipo de correção por parte da pesquisadora.
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Tabela 3 cont. : Entrevista "Weblog - o gênero"

SUJEITO 1 - C. C. SUJEITO 2 - A. G.

PERGUNTA RESPOSTA RESPOSTA

6) Quais são os assuntos que
aparecem com mais freqüência no
seu blog? Sobre o que você
escreve no blog?

* O assunto que aparece com mais
freqüência no meu blog é Ballet.
No blog eu escrevo sobre o que
estou sentindo e também os fatos
do dia-a-dia.

* E mais meu dia o que eu fiz o
que marcou nesse dia se estou
triste ou feliz ou apaixonada ou
interessada em alguem, essas
coisas.

10) Você revela seus segredos
mais íntimos, suas angústias, seus
anseios no blog? Por quê?

* Às vezes. Porque o blog é o
lugar onde eu me sinto mais a
vontade para desabafar.

* Não. Acredito que alguns
segredos diz respeito muito a mim
para que eu poste, então certas
coisas eu mantenho comigo e com
minhas amigas mas quando quero
escrever algo que diz respeito a
mim eu coloco sem medo.

10.1) Revela tudo ou algumas
coisas não são postadas? Por quê?

* Certas coisas não são postadas
porque eu não sinto a necessidade
de contar tudo o que estou
sentindo.

* Na maioria das vezes sim eu
revelo tudo e por neum motivo
especial só mesmo por sentir uma
vontade de contar as coisas para
as pessoas o que se passa no meu
dia e o meu segredo.

11) Quem possui o
endereço(eletrônico) do seu blog?

* Os meus amigos e familiares. * A maior parte somente meus
amigos.

12) Como você se sente sabendo
que a sua escrita íntima será lida e
comentada por várias pessoas?

* Dependendo de quem for, como
a minha mãe por exemplo, as
vezes me sinto envergonhada, mas
se forem meus amigos ou
desconhecidos eu não me importo.

*Não vejo mau algum até por que
eu posto para eles lerem mesmo
se não, não faria sentido.

13) Esse fato (ser lido por várias
pessoas) faz com que você repense
a sua escrita antes de postá-la, ou
seja, você deixa de escrever algo
pensando na reação dos leitores
(no que eles vão pensar ou dizer)?

* Não, porque eu escrevo no meu
blog para mim mesma, e não para
os outros, se gostam ou não, eu
não me importo. Estou sendo
apenas eu mesma.

* Na verdade eu posto o que
realmente eu sinto até por que
quem vai ler são os meus amigos
e eu quero que eles comentem
mesmo.

14) Você já pensou em deixar de
fazer o seu blog? Acha que vai
“descurti-lo” algum dia? Por
quê?(sujeito 1)
14) Por que você deixou de
escrever no seu blog? Pretende
voltar a postar nele? (sujeito 2)

* Sim, às vezes canso de escrever
ou então não tenho o que escrever,
mas faço o possível para mantê-lo
atualizado porque eu realmente
gosto de escrever.

* Por que surgiu o fotolog.
Pretendo.

Apesar de todas as informações que possuíamos sobre o gênero emergente weblog,

derivadas das leituras dos estudos de: Schittine (2002), Marcuschi e Xavier (2004a), leituras

realizadas na rede e várias reportagens sobre o assunto, necessitávamos investigar o que os

sujeitos escolhidos para este estudo, adolescentes bloguistas, pensavam sobre ele, o blog.

Decorreu desse fato a necessidade de realizar uma entrevista, de cunho investigativo, sobre a

visão delas a respeito de seus blogs. Foi assim que constatamos que:
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Antes de iniciar as práticas bloguistas ambas possuíam um diário de escrita íntima, por

motivos diferentes é verdade, mas passaram por esta etapa, digamos assim, pré-blog,

possivelmente motivadora para o blog.

O sujeito 1 enfatizou a questão da vontade de revelar segredos a alguém, esse alguém,

logicamente, em um diário de escrita íntima seria o próprio EU, o diário funcionaria como um

“ouvinte” dos segredos, como afirmamos anteriormente com base em Schittine (2002).

Já o sujeito 2 enfatizou, primeiramente, nesta resposta, o caráter do aprendizado da

escrita. Ele, o diário, o ajudaria a construir bons textos, demonstrando ser a escrita uma

preocupação antiga dessa adolescente. Logo após, ela acrescentou o aspecto do privado: ela

teria um diário para registrar sentimentos que não poderia contar a ninguém, mas poderia

escrever.

Observe-se como essa questão dos âmbitos público e privado, se formos comparar os

dois gêneros, se torna interessante. No blog existe a premência, a necessidade da exposição

dos sentimentos para serem eles comentados, “se não, não faria sentido”, segundo A.G. e para

C. C., o que os outros vão comentar não importa, isto seria indiferente “porque escrevo no

meu blog para mim mesma, e não para os outros”. Só que, na prática, ao longo das postagens

realizadas pelo sujeito 1 - C. C., não é bem isto que observamos. Existem vários bilhetinhos,

ao longo do texto postado, pedindo, implorando quase ao leitor, interlocutor, que deixe seu

comentário registrado.

Passemos à definição de blog para estas bloguistas. As duas adolescentes definem o

blog como um “diário virtual”. O sujeito 1 disse que neste “diário virtual” cada um escreve o

que deseja, entra aqui o aspecto da liberdade de expressão, já comentado, e do próprio estilo

do blog, que poderá ser definido, também, pela temática presente, ou preponderante no blog.

O sujeito 2 enfoca a importância do aspecto do público, da auto-propaganda também. As

postagens sobre o EU oportunizariam o conhecimento sobre o bloguista, e os comentários dos

interlocutores ajudariam o sujeito bloguista com problemas.

Entendemos esta questão da troca, da opinião, da ajuda, da interação, propiciada pelos

comentários dos interlocutores, neste gênero especificamente, como o principal diferencial

para o gênero diário de escrita íntima. As pessoas que comentam, sejam elas amigas ou não,

funcionam como leitores ativos (assumindo uma atitude ativamente responsiva), que

participam do ato comunicativo, gerando, através da polifonia das vozes, interações no espaço

digital.

Outro fator que apontaríamos como gerador de diferença diz respeito ao “segredo” que

envolve o gênero diário de escrita íntima. No blog dos sujeitos em estudo, diferentemente do
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que se apregoa, nem tudo é revelado. Observe-se que as respostas são, até certo ponto,

contraditórias e reticentes, porque as adolescentes bloguistas afirmam que nem sempre

revelam tudo, mas lá é o lugar onde se sentem à vontade para desabafar, depois dizem que

alguns segredos só dizem respeito à bloguista, então são mantidos com ela.

Concluimos que existe uma filtragem das informações postadas no blog das

adolescentes em estudo, diferentemente do que ocorre no diário de escrita íntima. No caso

deste, mesmo que “codificada”, a escrita revela os segredos mais secretos das adolescentes.

O gosto pela escrita e uma maneira mais divertida de fazer isso – escrever - teriam

incentivado o sujeito 1 a ter um blog. O sujeito 2 confessa que, inicialmente, foi incentivado

pelo modismo e, posteriormente, achou interessante a idéia e montou o seu blog.

A questão sobre o prazer que a escrita lhe proporciona é tema recorrente nas respostas

do sujeito 1. Esse seria um dos motivos, segundo Schittine (2002), que levaria o bloguista a

não parar de postar. Observe-se que quando surge uma nova “moda” digital – o fotoblog – o

sujeito 2 abandona o seu blog e migra para o novo gênero emergente, dizendo ser ele mais

interessante, pois alia fotografia, comentários realizados pelos fotobloguistas sobre ela e

“recados” deixados pelos leitores. A novidade, como atestou anteriormente, motiva o sujeito

2.

A temática dos blogs gira em torno de fatos relevantes do cotidiano das adolescentes,

seus sentimentos e estado emocional do dia: triste, feliz, apaixonada, interessada por alguém...

Com freqüência encontramos, no blog do sujeito 1, não só textos postados sobre ballet, mas

uma grande quantidade de templates e figuras ilustrativas importadas de outros programas20,

que traduzem o sentimento de paixão da bloguista pelo tema.

Diário de escrita íntima e blog de adolescentes são gêneros distintos, possuem

especificidades próprias, tais como: a forma do blog, o local para a interação com o Outro -

abrindo espaço para o debate entre o público e o privado no blog, a filtragem das

informações - o que imprimiria um caráter ideológico aos discursos postados no blog.

Analisemos, agora, a segunda entrevista realizada, denominada: “A notação escrita no

gênero weblog”.

20 Observe-se a página do blog do sujeito 1 reproduzida na página 39 desta pesquisa.
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Tabela 4: Entrevista " A notação escrita no gênero weblog"

SUJEITO 1 - C. C. SUJEITO 2 - A. G.

PERGUNTA RESPOSTA RESPOSTA

1) A maneira como você grafa
(escreve) as palavras no seu blog é
igual/semelhante à maneira como
você as escreve na escola, em uma
prova ou produção de
texto/redação? Por quê?

* Não. Porque a linguagem que é
utilizada na Internet é diferente da
usada na escola. Na Internet
sempre procuro reduzir o
tamanho das palavras, para ficar
mais prático.

* Não, pois o modo como eu
escrevo no blog é completamente
informal, com palavras
simplificadas, já em um texto e
em uma redação é necessário mais
preocupação com as palavras e
com o modo da escrita.

2) O que muda na hora de escrever
determinadas palavras?

* Algumas letras são ignoradas,
por exemplo, ao invés de escrever
você, eu escrevo apenas vc.

* O que muda é a simplificação
das palavras ao invez de escrever
você eu escrevo vc e várias
outras.

2.1) Você saberia explicar o porquê
dessa mudança?

* Para facilitar a escrita. * Para agilizar a comunicação nos
blogs, os textos não ficam tão
grandes e mais práticos.

3) Na escola, durante uma prova
você sente vontade de escrever da
forma como escreve no blog? Por
quê?

* Não, na prova eu sei que devo
escrever de uma maneira mais
formal e correta, porque é um
documento mais serio.

* Sinto, pois já virou hábito, mas
sempre me controlo, pois não é a
mesma coisa.

4) Quando é que você utiliza, na
sua vida cotidiana, a mesma escrita
(grafia das palavras) do blog? Por
quê?

* Quando estou navegando na
Internet, nas salas de bate-papo,
porque eu procuro facilitar a
escrita.

* Eu usaria em uma carta para
uma amiga em um bilhete ou
lembrete, por nada apenas por
hábito e facilidade.

5) Você acha que é fácil ou difícil
grafar as palavras como você as
escreve no blog? O que é preciso
saber para escrever daquele jeito?

* É fácil, o segredo é tentar
reduzir as palavras conservando o
significado delas.

* É fácil é só simplificar ao
máximo as palavras sem perder o
sentido que elas tem no texto.

6) Você já se deparou com as
seguintes situações fora da esfera
digital (fora do domínio da
internet):
a)Você escreveu uma palavra,
como escreve no blog, releu o texto
e apagou a palavra para escrevê-la
novamente.
b)Você escreveu uma palavra, a
professora leu o texto e chamou sua
atenção para a grafia da palavra,
pedindo que você reescrevesse a
mesma.

* a) Sim.
b) Não, sempre quando eu

utilizo uma palavra que escrevo
no blog eu percebo na hora e
apago.

* a) Sim.
b) Não.

7) Você conhece pessoas que não
conseguem separar a escrita digital
da escrita considerada
“ortograficamente correta”? Quem?

* Sim, alguns colegas de classe
ainda não sabem separar a escrita
da internet da escrita normal.

* Não, com minhas amigas, todas
conseguem separar esses tipos de
escrita.

Em caso afirmativo, responda:
7.1) Por que você acha que isso
acontece?

* Por que as pessoas tem ficado
na internet com muita freqüência,
estão ficando viciadas.

*
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Tabela 4 cont. : Entrevista " A notação escrita no gênero weblog"

SUJEITO 1 - C. C. SUJEITO 2 - A. G.

PERGUNTA RESPOSTA RESPOSTA

7.2) Você acha que uma pessoa que
fora do blog sabe escrever sem
erros, seguindo a ortografia, teria
dificuldade de separar a forma de
escrever do blog da considerada
ortograficamente correta? Por quê?

* Ás vezes, mas quem usa a
internet em geral não tem essa
dificuldade.

* Sim, pois ela já está acustumada
com uma escrita mais correta,
mas isso ocorre com pessoas mais
velhas.

8)Por que sua escrita digital quase
não apresenta acentos? Você
substitui o acento por algum outro
sinal ou letra? Por quê?

* Por que é muito trabalhoso
escrever os acentos. As vezes
substituo o acento agudo pela
letra H.

* Sim as vezes se usa o H para
deixar em diferente situação para
substituir o acento o porque ao
certo não sei dizer, mas é bem
mas prático.

10)Quando você relê o que foi
postado no seu blog há algum
tempo, acha que a sua escrita
digital mudou? Em caso
afirmativo: o que mudou? Por que
mudou?

* Sim. Antes eu inventava muitas
coisas sem necessidade nas
palavras, como por exemplo a
letra X no lugar do S, mas hoje
vejo que não tem essa
necessidade.

* Não acho que não, na verdade
não ando postando para fazer uma
comparação.

11) Você faz um planejamento
prévio do texto a ser postado(existe
um rascunho)?

* Não, escrevo na hora, o que da
vontade.

* Não, coloco o que quero o meu
dia um texto que gosto.

12) Você já reparou se grafa, no
blog, as mesmas palavras da
mesma maneira todos os dias?
Você decorou esta escrita digital?

* Sim, já decorei a escrita digital. * Sim, já virou uma parte do
cotidiano sempre computador eu
uso a escrita digital.

12.1) Você poderia citar algum
caso de palavra que você mudou a
maneira de escrever no blog (você
escrevia de uma maneira a palavra,
no blog, depois passou a escrevê-la
de outra maneira no blog).

* Antigamente, eu escrevia
“amigax”, “sempli”, “pod”, mas
hoje eu escrevo menos errado,
“amigas”, “sempre”, “pode”.

* Você, vc, falar é flar, quando é
qdo, achar é axo e várias outras.

13) Você utiliza o seguinte recurso
de escrita no seu blog:

06-05-04:
a)...fala seriow...to mt
grilada2323232322

b) ps1:
c) ps3: fds tem casamento da lara
i du maurício......yeah....boum
d+232323

Algumas palavras parecem estar
“elevadas” a um determinado
número. Por quê? O que significa
isso? Por que você utiliza sempre
os mesmos números para elevá-las
(23)?

* Para demonstrar a intensidade
do sentimento, essa idéia eu tirei
da matemática, da potenciação, o2

e o3 significam ao quadrado e ao
cubo. Sempre utilizo 2 e 3 porque
são os únicos números que o
próprio computador me permite
usar, quando aperto ctrl, alt e o
numero 4, que é a formula para os
números ficarem pequenos, o
numero 4 por exemplo não
aparece.

* Questão exclusiva para o sujeito
1, porque este recurso só aparece
nas postagens do seu blog.
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Tabela 4 cont. : Entrevista " A notação escrita no gênero weblog"

14) Você, também, coloca algumas
letras das palavras, em
determinados dias, em “caps
lock”(maiúsculas). Por quê?

* Porque eu acho que fica mais
“bonitinho”. Por exemplo, sempre
escrevo CaroL com ‘L’
maiúsculo. É uma questão de
aparência.

* Para poder chamar atenção para
algo que eu quero que leiam.

Falemos um pouco agora das
práticas de escrita sua fora da rede
mundial de computadores, fora da
internet.
15)O que você costuma escrever na
escola, para a escola?

* Produções de texto. * Textos, atividades sobre temas e
fatos que me agradam e que gosto
de escrever.

16)E no seu dia-a-dia, fora da
escola e da internet, o que você
escreve, o que gosta de escrever?
Por quê?

* Eu gosto de escrever cartas para
as amigas e fazer as tarefas da
escola, pelo fato de gostar muito
de escrever estou sempre tentando
arranjar uma atividade que exige
a escrita.

* Sim, acho importante escrever e
dedico um pouco do meu tempo
fazendo poemas, escrevendo,
acho isso importante.

17)Você aprecia escrever para
fazer tarefas escolares ou trabalhos
solicitados pelos professores da
escola? Por quê?

* Sim, porque esta é a maneira de
estudar e aprender.

* Não até que não, gosto mesmo
de escrever quando estou com
vontade e não por que um
trabalho impõe, mas se os
professores querem, não tem
como nega.

A partir das respostas das bloguistas, podemos concluir que elas concordam na

maioria das questões levantadas sobre a notação escrita digital e seus efeitos sobre o

interlocutor.

Ambas, teoricamente, admitem, na primeira pergunta, que essa “notação escrita

digital” deve se ater aos gêneros que circulam no espaço digital, como bate-papo, blog,

fotolog. Enfatizam o caráter da redução das palavras – C.C., ou simplificação delas, como

coloca A.G. no espaço digital e sinalizam entender que deve existir uma adequação da

linguagem ao meio.

Quando questionadas sobre o porquê da mudança da notação ortográfica das palavras

no meio digital respondem que a facilidade, agilidade e a praticidade são fatores

determinantes da mudança. A.G. coloca, também, que esta notação das palavras diminui o

tamanho do texto a ser postado, afirmação esta que procede, se levarmos em consideração as

questões técnicas da área de informática que envolvem o gênero blog na rede.

As expressões “hábito”, “parte do cotidiano”, “muita freqüência”, “viciadas na

Internet” são freqüentes nas afirmações do sujeito 2, quando questionado sobre a “vontade”

de escrever no espaço escolar como no espaço digital. Como constatamos alguns usos da

escrita digital em produções no espaço escolar da adolescente, como demonstraremos ao

longo deste capítulo, nos questionamos até que ponto o hábito desta escrita dita digital
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poderia superar a norma ortográfica da Língua Portuguesa, quando o sujeito estivesse em

um nível menos explícito do conhecimento ortográfico. Mas deixaremos a reflexão sobre esse

assunto para um momento posterior.

Na visão das duas adolescentes, o “segredo” da escrita digital está em

reduzir/simplificar as palavras, conservando o seu significado, como declara C.C., ou sem

perder o sentido que elas têm no texto, como afirma A.G..

Imaginávamos, no início da pesquisa, que a escrita digital era, também, prescritiva,

assim como a norma ortográfica da Língua Portuguesa, mas, ao analisarmos o corpus do

espaço digital das bloguistas, observamos que a “regra é não ter regra”: existem

simplificações, reduções, alongamentos, usos diferentes de sinais, números, pontuação. Tudo

isso utilizado em favor de um estilo próprio dentro do gênero blog.

Apesar de afirmarem as duas adolescentes que já decoraram a escrita digital, esse fato

não se comprovou na análise dos dados no espaço digital, porque elas mudam a escrita de

uma mesma palavra muitas vezes, até dentro do mesmo texto, o que indica que não há uma

memorização sistemática da escrita digital das palavras, nem preparação para essa escrita,

nem releitura da mesma.

Segundo as bloguistas, a troca do acento agudo pela letra H não é freqüente na escrita

digital: às vezes se utilizam de tal recurso, sem, contudo, saber explicá-lo, como confessa

A.G.

O senso comum acredita que essa substituição do acento agudo pela letra H encontra

raízes na linguagem telegráfica, como afirmamos anteriormente. Porém, a entrevista

demonstrou que muitas coisas que as adolescentes fazem na esfera digital, elas não sabem

porque o fazem e nem sempre o fazem, não constituindo, portanto, “regras rígidas” ou

freqüentes nos blogs estudados, conforme demonstraremos adiante na análise dos textos

postados nos blogs.

A respeito das mudanças que ocorreram nesta escrita, o sujeito 1 revelou que

“inventava muitas coisas sem necessidade nas palavras”. Esta resposta sugere certa

maturidade por parte desta bloguista, no que diz respeito à escrita digital. Quando ela iniciou

sua caminhada pelo Ciberespaço, provavelmente, imaginava ser necessário escrever de

determinada maneira para se fazer entender. Com o passar do tempo, percebeu que a interação

entre os interlocutores ocorreria mesmo sem tanta “invenção” ortográfica.

Consideramos que este fato também está relacionado ao processo de Redescrição

Representacional. C.C. escreve em seu blog há dois anos, ao longo dos quais foi adquirindo

um comportamento eficiente na área ortográfica, ou seja, a maneira como ela transgredia há
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dois anos atrás não é a mesma como transgride atualmente, pois está funcionando mais em um

nível explícito consciente verbal do conhecimento ortográfico, como demonstrarão, mais

adiante, os dados analisados no espaço escolar.

Já A.G. respondeu com uma certa reticência a esse questionamento, escrevendo: “...

não acho que não, na verdade não ando postando para fazer uma comparação”.

Diferentemente do sujeito 1, o sujeito 2 era “um novato” na rede à época em que postava em

seu blog, se levarmos em consideração os dois anos de postagem de C.C.

Interessante revelar que, lendo o fotoblog de A.G., encontramos várias palavras cuja

grafia a adolescente mudou, quando migrou para o novo gênero. Isso revela, também, uma

maturidade ortográfica adquirida ao longo do tempo, como demonstram os dados obtidos no

espaço escolar. A capacidade de transgredir intencionalmente tende a sofisticar-se a partir da

estabilidade do conhecimento adquirido em determinada área, nos casos em estudo, a

ortografia.

As letras maiúsculas, os sinais e números que encontramos nos blogs fazem parte da

tecitura de uma teia para, primeiramente, atrair o leitor e, posteriormente, prendê-lo à leitura

dos textos do blog.

Finalmente, constatamos que as práticas de escrita das adolescentes fora da rede

mundial de computadores resumem-se, basicamente, às atividades escolares, mas A.G.

confessou que não gosta de escrever porque os professores solicitam, ela gosta de escrever

quando está com vontade e “não porque um trabalho impõe”. Já C.C. revelou que pelo fato de

gostar muito de escrever está sempre tentando arranjar uma atividade que envolva a escrita,

exija a escrita. São dois posicionamentos distintos diante da atividade da escrita que resultarão

em níveis de explicitação acerca dela também diferentes, como demonstraremos na análise do

corpus no espaço escolar.
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4.2 A ANÁLISE DOS TEXTOS POSTADOS NO ESPAÇO DIGITAL

Entraremos agora na análise dos textos postados no Ciberespaço dos sujeitos 1 e 2.

Segundo define Lévy (1999): “Ciberespaço é o espaço de comunicação aberto pela

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”21.

A notação das palavras no espaço digital, no blog das adolescentes em estudo, possui

características próprias. Ousaríamos dizer que esta comunicação à distância constitui um

dialeto de uma comunidade jovem, que descobriu no Ciberespaço uma possibilidade de

expressar-se, expressão esta totalmente livre de normas, regras, ou prescrições escolares,

canetas vermelhas, erros a serem punidos.

As bloguistas transgridem a norma ortográfica da Língua Portuguesa fazendo uma

mistura de abreviações/reduções de palavras, utilizando onomatopéias, alongamento de vogais

e consoantes, repetição insistente de letras, utilização de letras que exprimem ruídos e

pontuação repetitiva como recurso expressivo.

Os acentos, banidos no espaço digital, nem sempre foram substituídos pela letra H,

como demonstraremos a partir da análise realizada. O sinal que indica nasalização do som, o

til, é, algumas vezes, substituído pelo conjunto das letras AUM, mas nem sempre isso

acontece também.

A partir das suposições que possuíamos sobre a grafia digital, começamos a analisar,

no corpus recolhido, se elas se confirmavam, como se realizavam na prática e se repetiam-se

ao longo das postagens.

Uma dessas suposições, que era sustentada pelas respostas dadas pelas adolescentes na

segunda entrevista, era a de que a escrita digital fora decorada, ou seja, para nós, as bloguistas

escreviam a mesma palavra sempre da mesma forma no blog. Tal suposição, ao ser

analisada nos textos postados, não se confirmou. Observe-se o que acontece com a notação de

algumas palavras nos blogs em estudo:

21 Pierre Lévy afirma ser esta definição mais restritiva do que as fornecidas por Esther Dyson, George Gilder, Jay
Keyworth e Alvin Toffler em sua Magna Carta for the Knowledge Age in New Perspective Quarterly (1994,
pp. 26-37). Para estes autores, o ciberespaço é a “terra do saber” (the land of knowledge), a “nova fronteira”
cuja exploração poderá ser, hoje, a tarefa mais importante da humanidade (the exploration of that land can be
the civilization’s truest highest calling).
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Tabela 5: Notação das palavras no meio digital - sujeitos 1 e 2

PALAVRA NOTAÇÃO DO SUJEITO 1 NOTAÇÃO DO SUJEITO 2

1) Que �� Q

�� que

�� ki

�� q

�� que (aparece apenas 1 vez

em todo corpus analisado)

2) Casa �� ksa

�� casa

�� ksa

3) Muito �� mt (mesma grafia para muito

e muita)

�� mtu

�� mtuu (alongamento da vogal

u)

4) Beijo (s) �� bjuxx

�� bjs

�� bejos

�� bejoss

�� bjos

�� bjuss

�� b-ju

�� b-juu

�� b-juuu

5) Beijocas/ Beijinhos �� bjks

�� bjinhus

�� bjinhusss

6) a)Você

b)Vocês

�� a) vc b) vcs

�� a) c b) cs

�� a) vc

�� b) vcs

7) Também �� tb �� tbm

8) Não �� n

�� nao

�� naum

9) Todos �� td �� todus

Apresentaremos a seguir, diferentes categorias de transgressão da norma ortográfica,

observadas ao analisarmos a escrita digital do gênero blog das adolescentes em estudo.
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A- SUPRESSÃO DAS VOGAIS NO ESPAÇO DIGITAL

Tabela 6: Supressão das vogais

PALAVRAS NOTAÇÃO DIGITAL
SUJEITO 1

NOTAÇÃO DIGITAL
SUJEITO 2

1) Mesmo • msm • 
2) De • d • 
3) Porque / Por que • pq • pq
4) Horas • hrs • 
5) Depois • dps • 
6) Você • c, vc • vc
7) Vocês • cs, vcs • vcs
8) Quando • qnd • 
9) Beijocas • bjks • 
10) Que • q • q
11) Tudo • td

(mesma grafia da palavra todo)
• 

12) Hoje • hj • hj
13) Ninguém • ngmmm, ngm • 
14) Nada • nd • 
15) Também • tb • tbm
16) Tipo • tpw • 
17) Muito ou Muita • mt • 
18) Todo • td • 
19) Todos • tds • 
20) Beijos • bjs • 
21) Goiânia • Gyn • 
22) Quanta • qnt • 
23) Não • n • 
24) Quem • qm • 
25) Se • • c
26) Talvez • • tlz

Concluímos que o sujeito 1 suprimiu a vogal das palavras postadas da mesma forma

sempre (palavras acima) ao longo do semestre observado, excetuando-se a palavra “você”,

“beijo(s)” e suas variações. Com relação às palavras “todo” e “tudo”, o sujeito 1 utilizou a

mesma notação “td” para as duas palavras, ficando por conta do contexto imediato a

compreensão de qual delas estava sendo empregada.
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B- ACENTUAÇÃO NO ESPAÇO DIGITAL

Tabela 7: Acentuação no meio digital

MONOSSÍLABAS
TÔNICAS NÃO

ACENTUADAS NO
BLOG

SUJEITO 1

MONOSSÍLABAS
TÔNICAS NÃO

ACENTUADAS NO
BLOG

SUJEITO 2

SUBSTITUIÇÃO DO
ACENTO AGUDO PELA

LETRA “H”

SUJEITO 1

PALAVRAS
ACENTUADAS NO

BLOG

SUJEITO 1

La (7) La a) Lah (23)
b) Lahh (1)

Lá (2 )

___ E (3) Eh (35) É (6)
Ate (2) Ate Ateh (9)
Ta (5) Ta (3) Tah (5) Tá (1)
So (5) So (5) a) Soh (8)

b) Sohh (3)
c) Sohhh (2)

Sô (2)

To (18) To Olah (2) Dô (1)

___
O a) Poiseh (1)

b)Poisehh (1)
c)Poisehhh (1)

Sábado (1)

___
Báh (1)
* refere-se ao substantivo
próprio Bárbara

Marcílio (1)
Maurício (1)
Jéssica (1)
Goiás (2)

___ Ne (3) Neh (2) Nhááá (1)
Te (1) a)Teh (1)

b)Téh (1)
Tchí (significando te)

___ Moh (1) Básico (1)
Já (8) Jah (1) Já

Ai (19) ___ Outras: arruméi, café,
quisé, país,
exigências, deixá-lo,
etária, está, à

Nos (8) ___ ___
Ve (5) ___ ___
Da (1) Da ___ ___
Vo (3) ___ ___

O sujeito 1 não apresentou um padrão definido para a acentuação das palavras nos

textos postados no seu blog. Ora utilizou a letra H, após a vogal tônica, para esta função, ora

utilizou os acentos para a marcação da tônica e, também, há muitos casos em que não utilizou

nem o acento nem a letra H. Não há um padrão de acentuação nos textos postados pelo sujeito

1.
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Observamos que não há ocorrência, no corpus analisado do sujeito 2, das colunas 3 e

4, ou seja, a bloguista não utilizou a letra H para marcar a vogal tônica e, também, não

acentuou palavras nos textos postados no blog, contrariando o depoimento dado na segunda

entrevista. Uma única exceção encontrada diz respeito a uma frase citada por uma freira

“...Paciência com essa menina pois seus pais morreram sem ao menos lhe mostrarem quem

era Jesus”.

Fato interessante que devemos ressaltar é que quando esta adolescente migrou para o

gênero fotoblog começou a utilizar outra forma, outros recursos, para a escrita digital. Neste

caso, neste outro gênero emergente - fotoblog - encontramos a letra H substituindo o acento

agudo: “...eh issu; eh linda”.

B.1- A SUBSTITUIÇÃO DO TIL PELAS LETRAS “AUM”

Observamos, neste contexto, que o sujeito 2 todas as vezes que notou no espaço digital

palavras que terminavam em ÃO substituiu-as pelas letras AUM.

Diferentemente representa o sujeito 1, nas palavras notadas por ele, observamos

algumas substituições do ÃO pelas letras AUM, ou simplesmente AO, sem sinal algum.

Tabela 8: Substituição do ~ por AUM

SUBSTITUIÇÃO DO SINAL DE
NASALIZAÇÃO TIL (~) PELAS LETRAS

“AUM”
SUJEITO 1

SUBSTITUIÇÃO DO SINAL DE
NASALIZAÇÃO TIL (~) PELAS LETRAS

“AUM”
SUJEITO 2

1) Conclusaum
2) Coracaum 1) Coraxaum
3) Feriadaum 2) Discuxaum
4) Insatisfacaum 3) Estaum
5) Intaum 4) Naum
6) Nocaum
7) Saum 5) Saum
8) Tardaum
9) Taum 6) Taum

7) Vaum
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Tabela 9: Omissão de acentos no meio digital

PALAVRAS QUE NÃO FORAM
ACENTUADAS22 NOS TEXTOS POSTADOS

NO BLOG
SUJEITO 1

PALAVRAS QUE NÃO FORAM
ACENTUADAS NOS TEXTOS POSTADOS NO

BLOG

SUJEITO 2
1) Alguem 1) Alguem
2) Alias 2) Historia
3) Aniversario 3) Hrario
4) Autografo 4) Ninguem (3 ocorrências)
5) Café 5) Parabens
6) Cardiacas 6) Principios
7) Colegio
8) Consequencia
9) Comediaa
10) Diario
11) Estreia
12) Experiencia
13) Ferias
14) Fofissimo
15) Goias
16) Historia
17) Horrivel
18) Incrivel
19) Indio
20) Ingles
21) Logica
22) Matematica
23) Mes
24) Monotono
25) Odio
26) Otimo
27) Otimooooooo
28) Parabens
29) Parabeins
30) Predio
31) Sabado
32) Saida
33) Saido
34) Seriow
35) Taxa (táxi)
36) Tem (plural)
37) Varias
38) Acento grave: a
39) As
40) Anoite

22 Incluiremos nesta tabela os casos das palavras que terminam em “ão”, mas são notadas pelas adolescentes no
blog com “ao”, não recebem o sinal de nasalização til (~).
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Tabela 9 cont. : Omissão de acentos no meio digital

PALAVRAS QUE NÃO FORAM
ACENTUADAS23 NOS TEXTOS POSTADOS

NO BLOG
SUJEITO 1

PALAVRAS QUE NÃO FORAM
ACENTUADAS NOS TEXTOS POSTADOS NO

BLOG

SUJEITO 2
41) A tarde

23 Incluiremos nesta tabela os casos das palavras que terminam em “ão”, mas são notadas pelas adolescentes no
blog com “ao”, não recebem o sinal de nasalização til (~).

42) Til: Amanha (6 ocorrências)
43) Animacoes
44) Atencao
45) Manha (2 ocorrências)
46) N ao (3 ocorrências)
47) Nocao
48) Sugestao
49) Tao

C- O USO DA LETRA K NO ESPAÇO DIGITAL

Segundo Santos (2003:60), a letra K quase não aparece em vocábulos de Língua

Portuguesa, fazendo-se corresponder pelas letras C e pelo dígrafo QU. Ainda valendo-nos das

contribuições de Santos (2003), observamos que a utilização da letra K em substituição ao

dígrafo QU comprova a tese da economia. Mas encontramos, como demonstra a tabela

abaixo, a letra K substituindo a letra C, o que pode ser interpretado como um princípio

acrofônico, ou seja o som inicial da letra K faria com que as bloguistas, na ânsia de mudar a

norma ortográfica vigente, lançassem mão desse recurso.

Tabela 10: Utilização da letra K no espaço digital

SUJEITO 1 SUJEITO 2 SUJEITO 1 SUJEITO 2
QU QU C C
Ki (... so sei ki foi
perfeito)

Eskeceraum
(esqueceram)

Ksa (casa) Ksa (casa)

Akeli (aquele) Fikamos (ficamos) Fikamu (ficamos)
Xick (chique) Pakas, Pakassss (pacas) Pakas (pacas)
Chick (chique) Bjks (beijocas)
Aki (aqui) Kra (cara)
Pikena (pequena) Fika, Fik (ficar) Fika, Fik (ficar)
Kem (quem) Fiko (fico)
Dakeli (daquele) Komandanti (?)
Kiria (queria) Poko (pouco)
Kero (quero) Fiko (ficou) Fikou (ficou)
Kerer (querer) Nunk (nunca) Nuk (nunca)
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Tabela 10 cont.: Utilização da letra K no espaço digital

SUJEITO 1 SUJEITO 2 SUJEITO 1 SUJEITO 2
Kis (quis) Boka (boca)
Kise (quiser) Nadika (nadica) Fofokandu (fofocando)
Kuase (quase) Kda (cada)
Fikei (fiquei) Fikei, Fikeii (fiquei)
Kerm (querem)
Akela (aquela)
Pokim (pouquinho)
Daki (daqui)

O sujeito 1 não notou a palavra “casa” sempre da mesma forma - ksa. A adolescente,

determinadas vezes, escreveu a palavra toda, por extenso – casa. Isso, observamos, aconteceu

em uma mesma postagem. Ela escreveu ksa, de forma reduzida, trocando o C pelo K, e

escreveu “casa”, por extenso no mesmo dia, no mesmo texto postado (data: 17/07/04).

Outro fato revelado pelos dados é que as palavras consideradas derivadas são notadas

da mesma forma: observe-se o caso do verbo “querer”: kerer, kis, kise, kero, kiria, kerm. A

bloguista 1 utilizou o princípio da economia e substituiu, em todos os casos analisados, o

dígrafo QU pela letra K.

Outro fato interessante observado é que parece existir uma diferença no uso da letra K

ao substituir QU e ao substituir C. No caso do C, as substituições concentram-se na sílaba

/Ka/, excetuando-se nas conjugações do verbo ficar: fiko e na palavra poko. Já no caso do

QU, o K seria usado para substituir as sílabas /ki/, /ke/, /k�/, /k�j/, /kE/,/kwa/ e /k�/.

Os casos de uso da letra K são bem semelhantes no corpus analisado das duas

bloguistas. O sujeito 1 transgrediu mais, pois escreveu mais, conseqüentemente, criou mais,

utilizou a transgressão, até, como fator gerador de estilo. O sujeito 2 ficou mais preso ao que

acha que deve ser a escrita digital, percebemos que em outro gênero emergente a adolescente

começou a transgredir mais e de forma diferente.

D- AS ONOMATOPÉIAS NO BLOG

Segundo o Dicionário de Lingüística (1973) “ Chama-se onomatopéia uma unidade

léxica criada por imitação de um ruído natural...”.

As bloguistas em estudo apropriaram-se desse conceito para reproduzir, no espaço

digital, suas emoções, estado de espírito em um determinado momento, dar ênfase à uma idéia

ou sentimento.
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Geralmente, a onomatopéia é utilizada para a reprodução das vozes dos animais e os

sons das coisas, segundo Bechara (2001:74). Porém, atualmente, assume uma nova função no

espaço digital – representar, dar vida às vozes internas dos internautas.

Observe-se, abaixo, algumas onomatopéias rastreadas no corpus das bloguistas em

análise:

Tabela 11: Onomatopéias sujeito 1

Afff Ahuiahiahuiahi Gentxii Nhááá

Aiaiai Ahuiahiahuiah êÊê Oie

Ahuihiahuahaui Ahuaihaihai Hummm Oiee

Aauihauihuihuai Aahuiahuahua Hummmmm Ow

Ahuihuaihaihai Ahuiahihai Hum Yeah

Hauhauihauihaui Ahuihaiuhaiu Hunf Yeahh

Ahhaiuahuiahua Ahuiahuihaiua Lalalalala Xauuzz

Tabela 12: Onomatopéias sujeito 2

Ahhh Nosss
B-juuu Nosssssss
Hehehe Oiee
Mtuu Oiii
Noss Oiiiiiiiii

Ainda neste tópico, sobre a utilização de acréscimos na notação de fonemas como

recurso expressivo dentro dos textos postados nos blogs, encontramos, em grande quantidade

no corpus analisado, o alongamento de vogais e consoantes das palavras notadas.

Segundo Santos (2003), esse alongamento causa “nos interlocutores a sensação de

como determinada palavra deve ser lida e que intenção ela carrega”.

Relacionamos abaixo esses alongamentos realizados pelas bloguistas. Nosso intuito foi

observar quais são as vogais e as consoantes que elas costumam alongar nos textos do blog e

quais letras alongam mais vezes: vogais ou consoantes. Observe-se o que encontramos:
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Tabela 13: Alongamentos sujeito 1

VOGAIS CONSOANTES
1) Ameii 1) Afff
2) Amoooooo 2) Baumm
3) Amuuuu (substituição da letra “o” por “u”) 3) Bemm
4) Beeeeeeeeeeeeeeeem (alongamento interno) 4) Bejoss
5) Comediaa 5) Bjinhusss
6) Durmiiiii 6) Bjuss
7) êÊê 7) Bjuxx
8) Fudiduuuuuuuu 8) Ficarrr
9) Galeraaaaa 9) Gentemm
10) Gentee 10) Gentemmm
11) Genteee 11) Gentemmmm
12) Gentxii 12) Hummm
13) Invejaaa 13) Hummmmm
14) Lindoooo 14) Lahh
15) Mortinhaaa 15) Linduhh
16) Mortoooo 16) Linduhhh
17) Mundoooo 17) Mimm
18) Nhááá 18) Mininasss
19) Oiee 19) Montttt
20) Otimooo 20) Nindahhh ( “notação afetiva” da palavra linda)
21) Otimooooooooo 21) Niverrr
22) Perfeitooo 22) Sohh
23) Perfeitoooo 23) Sohhh
24) Perfeitooooo 24) Tempaummmm
25) Podreeee 25) Xauuzz *(alongamento no final da palavra-z)
26) Podreeeee 26) YeaHH
27) Seriooo 27) Yeahhh
28) Suuuper (alongamento interno) 28) Yeahhhhh
29) Veiooo
30) Xauuzz *(alongamento interno da semivogal u)

Tabela 14: Alongamentos sujeito 2

VOGAIS CONSOANTES
1) Aii 1) Ahhh
2) Agradexuu
3) B-juu 2) Felizz
4) B-juuu 3) Noss
5) Eeeee 4) Nosss
6) Fikeii 5) Nosssssss
7) Linduu 6) Umm
8) Mtu
9) Mtuu
10) Oiee
11) Oiii
12) Oiiii
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Tabela 14 cont. : Alongamentos sujeito 2

VOGAIS CONSOANTES
13) Oiiiiiiiii
14) Pireeii
15) Qduu
16) Seii

Concluímos, a partir dos dados analisados, que o sujeito 1 alongou tanto vogais (30

ocorrências) como consoantes (28 ocorrências), não se pode afirmar que há uma

predominância ou preferência por parte da adolescente diante dos dados acima.

O fato inédito observado é que a adolescente alongou as letras no final das palavras e

dentro delas também e há um caso em que ela utilizou os dois recursos ao mesmo tempo:

Xauuzz.

Observamos, também, que ela alongou todas as vogais: A, E, I, O, U. Alongou as

seguintes consoantes: F, H, M, R, S, T, X. A bloguista chegou a alongar a vogal E, na palavra

“beeeeeeeeeeeeeeeem” dezesseis vezes. Recuperando o contexto em que isso ocorreu, temos

o seguinte: “ ...eu axei que nem dancei taum bem comu nus ensaios, poderia ter sido

beeeeeeeeeeeeeeeem melhor...qnd eu terminei já sabia que nem ia ganhar....” Essa

quantidade inédita de “es” representa a decepção da adolescente diante da apresentação que

fez, pois ela tinha esperança de ganhar algo naquele festival de dança.

Já o sujeito 2 alongou mais as vogais (16 ocorrências) do que as consoantes (6

ocorrências). A adolescente alongou as seguintes vogais: U, E, I. Observamos que ela

substituiu a letra O do final das palavras pela letra U, como: linduu, mtu. Cremos que devido

a isso não encontramos casos de alongamento do O. Não encontramos, também, nenhum caso

de alongamento da vogal A, como ocorreu no corpus do sujeito 1. As consoantes alongadas

pela bloguista 2 foram: H, M, S, Z.

Concluímos que o alongamento de vogais e consoantes foi um recurso muito utilizado

pelas duas adolescentes. No caso do sujeito 2, este uso chegou a ser superior ao uso de

supressão de vogais, porém as letras alongadas apareceram em menor quantidade e em menor

diversidade no blog do sujeito 2.

Fato curioso é que não encontramos casos de alongamento de vogais ou consoantes no

início das palavras. Isto pode sugerir uma tendência a certo padrão de tonicidade, que

provavelmente segue as regras de constituição de sílabas da Língua Portuguesa.
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E- UMA QUESTÃO DE CEDILHA

Ao analisarmos as atividades das adolescentes no espaço digital, um fato chamou-nos

a atenção: a questão do uso da cedilha nas palavras notadas.

Observamos que o sujeito 2 só utilizou a cedilha para notar uma palavra em todo

corpus recolhido: conheçe (3 ocorrências) . Ou seja, não é comum utilizar a cedilha na grafia

digital. Economia de tempo não seria justificativa plausível neste caso, pois os teclados dos

computadores, atualmente, diferentemente do que aconteceu no passado, já trazem esta letra e

outros caracteres que antes não possuíam. Outra constatação é que A.G. substituiu a letra Ç

pela letra X, sempre, exceto no caso citado acima. Assim, ela notou no espaço digital:

indiferenxa, agradexuu, faxi (faço), xatisfaxaum, danxa, discuxaum, moxo, comexa,

coraxaum, coraxaum.

Com relação ao sujeito 1, observamos a mesma coisa: baixa utilização da cedilha.

Casos em que ela aparece: noção, começamu, começa, atenção, almoço, começamu,

cumeçava, cumeço, cumeçamu, perfeição, relação. C.C. notou as palavras, que segundo a

norma ortográfica da língua seriam escritas com Ç, com a letra C, apenas, e não com X como

A.G.. Observamos que ela aboliu muitas vezes a cedilha da escrita digital: nocaum, graca,

mudanca, aconteca, impeca, coracaum, danca, Festdanca, danca e cia, torcam, praca,

animacoes, engracadinhas, indereco, dancar, danco, cumeca, insatisfacaum, gracas a

deus, lancamento, dancarte, pareca, esforco.

Encontramos, no corpus do sujeito 1, o mesmo caso de utilização da cedilha descrito

acima, na análise do sujeito 2 - a palavra conheçe notada com Ç. Isso configura uma total

trangressão à norma ortográfica da Língua Portuguesa que não prevê o uso da cedilha antes da

letra E. Já que as adolescentes pouco utilizaram a cedilha no blog parece-nos mais uma

questão de irreverência este uso: conheçe.

F – ASPECTOS QUE ADQUIREM AS FORMAS VERBAIS NO BLOG

Como relatamos em capítulo anterior, a notação dos verbos no espaço digital, no

gênero blog, chamou-nos a atenção.

Através dos dados recolhidos dos sujeitos 1 e 2 observamos que a tendência das duas

bloguistas ao notarem os verbos foi a de substituir a letra O pela letra U no final deles, isto

para verbos que se encontravam na forma nominal gerúndio e, também, em outros tempos

verbais.

Exemplo sujeito 1: “.....jogamu + baralho i resolvemu ...”
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Exemplo sujeito 2: “...linduu ne fikamu la fofokandu...”

Outra constatação diz respeito à terminação NDO – da forma nominal gerúndio, que é

substituída, por outras letras, pelas adolescentes, no blog.

C.C. substituiu essa terminação NDO por NU: inu, joganu, parecenu cheganu,

fazenu, falanu. Enquanto A.G. substituiu as letras NDO por NDU ao notar esses verbos:

fofokandu, flandu, lendu.

Consideramos o sujeito 2 mais “fiel” à notação no espaço digital desses verbos, porque

encontramos todos eles escritos da mesma forma, com as letras NDU no final. Já nos textos

postados pelo sujeito 1, encontramos um caso de escrita utilizando o sufixo NDO: “...ai nos

fikamus nadando lah ateh 9 hrs...”

Nos demais tempos verbais encontrados no espaço digital ambas substituem o letra O

final dos verbos pela letra U final e omitem o grafema S do final dos verbos, indicador da

pessoa verbal – 1ª pessoa do plural.

Novamente registramos que o sujeito 2 é “fiel” à tendência notacional, enquanto que o

sujeito 1, também notou da seguinte forma os verbos:

Exemplo 1: “... nu meio da caminhada nos encontramos cum a M...”

Exemplo 2: “... ai nos andamos juntas ate u clube...”

Exemplo 3: “... nadamus pakas...” – sem omissão a Letra S final

Esses dados nos permitem afirmar que o que parecia ser uma tendência da escrita dos

verbos no gênero blog logo se descaracterizava, às vezes, no mesmo texto postado. O sujeito

1 transgrediu mais, de formas variadas e, muitas vezes, não transgrediu no que diz respeito à

notação dos verbos no espaço digital.

O sujeito 2 seguiu o “senso comum” da rede mundial de computadores. A adolescente

transgrediu de determinada forma e manteve a mesma transgressão quando notava os verbos

no espaço digital.
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4.3 UMA ANÁLISE DA NOTAÇÃO ESCRITA NO ESPAÇO ESCOLAR

Neste tópico, realizamos uma análise percentual dos “erros ortográficos”

encontrados/rastreados nas produções no espaço escolar. Isto porque elaboramos hipóteses, a

respeito do processo de Redescrição Representacional, que necessitavam desses dados a

respeito do índice de conhecimento ortográfico de cada sujeito em estudo, para serem

comprovadas ou não.

Para que esta análise fosse mais fiel ao corpus que possuíamos dos sujeitos 1 e 2,

optamos por fazer um levantamento das palavras24 notadas nas produções do espaço escolar,

ou seja, contamos todas as palavras escritas pelos sujeitos em estudo ao longo do primeiro

semestre do ano de 2004.

Logo após, passamos a classificar as palavras que apresentavam “erros ortográficos”,

segundo os subdomínios ortográficos apontados por Morais (2000).

Nossa primeira análise percentual levou em consideração as seguintes variáveis:

a) quantidade total de palavras notadas em cada mês pelos sujeitos;

b) tipos de “erros ortográficos” encontrados em cada mês;

c) quantidade de “erros” em cada subdomínio ortográfico analisado.

Constatamos que:

SUJEITO 1

Tabela 15 – Tipos de erros do SUJEITO 1

C.C.
meses

Tipos de erros encontrados Cod jan fev mar abr maio jun Totais
1 Acentuação: adição indevida ACAI - - - - - - 0
2 Acentuação: omissão ACO 3 - 8 6 4 3 24
3 Acentuação: substituição ACS - - 1 - - - 1
4 Regularidade contextual RC - - - - - - 0
5 Regularidade morfológico/gramatical RMG 1 - - - - - 1
6 Irregularidade IRR 1 - 1 1 1 - 4
7 Hiposegmentação HSP - - - 1 - - 1
8 Outros OUT - 1 - 1 1 - 3

Total Geral de Erros 5 1 10 9 6 3 34
N. Palavras 723 763 1943 1445 1170 512 6556
% Erros / Palavras 0,7% 0,1% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5%

24 Entendemos por palavra um elemento lingüístico significativo composto de um ou mais fonemas; essa
seqüência é suscetível de uma transcrição escrita (ideogramática, silabária ou alfabética) compreendida entre
dois espaços em branco; ela conserva sua forma, total ou parcialmente (no caso da flexão), em seus diversos
empregos sintagmáticos. (Dicionário de Lingüística, 1973)
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O sujeito em questão notou 6556 palavras, nas atividades no espaço escolar, entre os

meses de janeiro a junho. Houve ocorrência de “erros ortográficos” nos seguintes domínios:

acentuação, regularidade morfológico-gramatical, irregularidade, segmentação de palavras.

A tabela abaixo dá uma idéia singular do número de palavras notadas mês a mês.

Tabela 16 - contagem mensal de palavras – SUJEITO 1

MESES JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN.
NÚMERO DE PALAVRAS NOTADAS 723 763 1943 1445 1170 512

Das palavras produzidas, mês a mês, o sujeito 1, em nenhum mês notou de forma

adversa à norma mais do que 0,7% das palavras (este é o percentual máximo de erros por

palavras notadas), o que significa afirmar que a adolescente não comete, em nenhum mês, 1%

de “erros ortográficos” diante do que escreve.

A tabela abaixo comprova o exposto.

Tabela 17 - contagem mensal de palavras com percentual de erros – SUJEITO 1

MESES JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. TOTAIS
NÚMERO DE PALAVRAS NOTADAS 723 763 1943 1445 1170 512 6556

% ERROS POR PALAVRAS 0,7% 0,1% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5%

Os tipos de “erros ortográficos” encontrados nas produções no espaço escolar e suas

respectivas quantidades seguem representados no gráfico abaixo:

Gráfico 1 - comparação percentual dos erros - SUJEITO 1

Através da classificação dos “erros ortográficos” por palavras notadas, realizamos uma

comparação percentual por tipo de erro encontrado, com o intuito de observar quais

regularidades e irregularidades ortográficas os sujeitos haviam compreendido.

Comparação percentual por tipo de erro
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a) Acentuação:

�� Omissão: 24 palavras

Este tipo de erro foi o que teve índice mais elevado no que diz respeito às notações do

sujeito 1, perfazendo um total de 70% em relação ao todo. Constatamos, também, que é um

erro constante nas produções no espaço escolar deste sujeito, pois aparece em todos os meses

ao longo dos observados (exceto fevereiro).

Exemplo 1: “...um governo democrático burgues, onde eles iriam dominar.” (Avaliação de

História – mês de março)

Exemplo 2: “Sim, pois os funcionarios do Mc donald’s não tem controle sobre o que estão

produzindo...” (Avaliação de Filosofia – mês de abril)

Exemplo 3: “... a vontade...” (Avaliação de Língua Portuguesa – mês de maio)

�� Substituição: 1 palavra

Exemplo 1: “ ...Mais tarde este colega está desesperado á procura daquele objeto roubado.”

(Exercício de Filosofia – mês de março)

b) Regularidade Morfológico-Gramatical: 1 palavra

O único caso de regularidade morfológico-gramatical encontrado diz respeito à

ausência de acentuação no verbo ser, conjugado na 3ª pessoa do singular do presente do modo

indicativo – é: “ Que ainda não se sabe qual dos dois e melhor para se alcançar a felicidade.”

(Caderno de atividades de L.P., página 2)

Classificamos este tipo de erro como um caso de regularidade morfológico-gramatical,

porque o sujeito dependeria de noções morfológicas (e até sintáticas) sobre o verbo ser, que é

um verbo irregular, para gerar a regra e utilizar o acento, como prevê a norma ortográfica da

língua.

c) Irregularidade: 4 palavras

Este tipo de erro ocupa o segundo lugar, perfazendo um total de 12% em relação ao

todo notado.

É interessante observar que dos erros que ocupam primeiro e segundo lugar, a

diferença em percentual entre eles é muito grande, ou seja, a omissão de acentos supera, em

muito, as irregularidades realizadas pelo sujeito 1.

Exemplo 1: “ ...Hoje em dia, nesse horário esrtipulado há certas excessões.” (Caderno de

atividades de L.P., página 1)
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Exemplo 2: “...problemas quanto à criminalidade o que também expanta os turistas.” (

Produção textual de Geografia – mês de março)

d) Segmentação de palavras:

�� Hiposegmentação: 1 palavra

Exemplo 1: “ E se derepente...cuspiu no chão” (Caderno de atividades de L.P., página 5)

e) Outros: 3 palavras

Consideramos como “Outros” a notação, com letra inicial minúscula, dos substantivos

próprios.

Exemplo 1: “Sim, pois os funcionarios do Mc donald’s não tem controle sobre o que estão

produzindo...” (Avaliação de Filosofia – mês de abril)

Em outro eixo de análise, observamos as operações de substituição, adição, omissão e

deslocamento de grafemas dentro das palavras notadas pelos sujeitos 1 e 2.

Observe-se os resultados obtidos para o sujeito 1, C.C., através da análise dos dados:

a) Omissão de cedilha: 4 palavras

Com relação a esta operação – omissão de cedilha - que correspondeu a 4 palavras

notadas, ao longo de um semestre, dentre 6556 palavras, consideramos que foi fonte de

esquecimento por parte da adolescente ao notar o grafema Ç.

Outra análise, ainda, possível frente aos dados coletados é a que diz respeito à

evolução mensal dos “erros ortográficos” cometidos, ou seja, como se comportou o sujeito 1,

ao longo do semestre observado, no que diz respeito aos “erros ortográficos”: se eles

regrediram, progrediram ou permaneceram estabilizados. O gráfico abaixo nos dará uma visão

geral sobre o exposto:
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Gráfico 2 - evolução dos erros - SUJEITO 1

Observamos que:

1) o mínimo de erros cometidos pela adolescente acontece no mês de fevereiro. Dentre 763

palavras notadas no mês, ela nota, de forma adversa à norma, apenas, 1 palavra - produzida

pela ausência de letra maiúscula em substantivo próprio.

2) o máximo de erros cometidos pela adolescente acontece no mês de janeiro. Dentre 723

palavras notadas no mês, ela nota, de forma adversa à norma, 5 palavras, distribuídas entre os

subdomínios: acentuação omissão, regularidade morfológico/gramatical e irregularidade.

Através da visão do gráfico percebemos que a adolescente não demonstrou uma

estabilidade na baixa proporção de erros ao longo dos meses. Devemos considerar o fato de

que esta notação adversa à norma não constituía falta de conhecimento sobre essses domínios

ortográficos, porque não chega, em nenhum mês observado, ao patamar de 1% de erros em

relação ao total de palavras notadas, o que nos permite afirmar que ela revelou um excelente

domínio da norma ortográfica da Língua Portuguesa.
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SUJEITO 2

Tabela 18 - Tipos de erros do SUJEITO 2

A.G.
meses

Tipos de erros encontrados Cod jan fev mar abr maio jun Totais
1 Acentuação: adição indevida ACAI 10 1 1 2 2 1 17
2 Acentuação: omissão ACO 6 7 6 7 7 - 33
3 Acentuação: substituição ACS - 1 1 3 1 - 6
4 Regularidade contextual RC 1 - 1 4 3 - 9
5 Regularidade morfológico/gramatical RMG 2 - 3 2 6 - 13
6 Irregularidade IRR 6 13 1 7 7 1 35
7 Hiposegmentação HSP - - - - 1 - 1
8 Outros OUT - 1 - 2 2 - 5

Total Geral de Erros 25 23 13 27 29 2 119
N. Palavras 538 904 857 1147 1936 156 5538
% Erros / Palavras 4,6% 2,5% 1,5% 2,4% 1,5% 1,3% 2,1%

O sujeito em questão notou 5538 palavras, nas atividades no espaço escolar, entre os

meses de janeiro a junho. Houve ocorrência de “erros ortográficos” nos seguintes domínios:

acentuação, regularidade contextual, regularidade morfológico-gramatical, irregularidade,

segmentação de palavras, “outros” e nas seguintes operações: adição de grafemas, omissão de

grafemas, omissão de cedilha e omissão de sílabas.

A tabela abaixo dá uma idéia singular do número de palavras notadas mês a mês.

Tabela 19 - contagem mensal de palavras – SUJEITO 2

MESES JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN.
NÚMERO DE PALAVRAS NOTADAS 538 904 857 1147 1936 156

Das palavras produzidas, mês a mês, o sujeito 2, em nenhum mês notou de forma

adversa à norma menos do que 1,3% das palavras (este é o percentual mínimo de erros por

palavras notadas), o que significa afirmar que o sujeito 2 cometeu mais “erros ortográficos”

diante do que escreveu do que o sujeito 1.

A tabela abaixo comprova o exposto.

Tabela 20 - contagem mensal de palavras com percentual de erros – SUJEITO 2

MESES JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. TOTAIS
NÚMERO DE PALAVRAS NOTADAS 538 904 857 1147 1936 156 5538

% ERROS POR PALAVRAS 4,6% 2,5% 1,5% 2,4% 1,5% 1,3% 2,1%
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Os tipos de “erros ortográficos” encontrados nas produções no espaço escolar do

sujeito 2 e suas respectivas quantidades seguem representados no gráfico abaixo:

Gráfico 3 - comparação percentual dos erros - SUJEITO 2

A partir do gráfico acima podemos afirmar que:

a) Irregularidade: 35 palavras

Este tipo de erro foi o que teve índice mais elevado no que diz respeito às notações do

sujeito 2, perfazendo um total de 29% em relação ao todo. Constatamos, também, que é um

tipo de erro constante nas produções no espaço escolar deste sujeito, pois apareceu em todos

os meses observados. Gostaríamos de relembrar que as irregularidades da língua dependem da

memorização ou da consulta a modelos autorizados (dicionário), não há regra que ajude o

sujeito aprendiz nestes casos, segundo Morais (2000).

Exemplo 1: “ ...por que ta na moda e o conciente é aquele que compra de acordo com que ele

pode e necessita.” (Avaliação de Geografia – mês de abril)

Exemplo 2: “ É um período bastante complicado, porque nessa faze, o jovem é que sabe

tudo...” (Caderno de atividades de L.P., página 5)

Exemplo 3: “ Pesimista, por que na última estrofe do texto neum personagem fica junto.”

(Caderno de atividades de L.P., página 30)
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b) Acentuação:

�� Omissão: 33 palavras

Este tipo de erro ocupa o segundo lugar, perfazendo um total de 28% em relação ao

todo notado.

Exemplo 1: “ ...por que eram inteligentes e sabiam plantar outras coisas alem do café e de

açucar.” (Exercício de História – mês de janeiro)

Exemplo 2: “ Dificil mesmo seria conviver com aquele mundo...” (Caderno de atividades de

L.P., página 8)

Exemplo 3: “...alias ex-namorada, só que ela não tem falas para se expresar.” (Avaliação de

Língua Portuguesa – mês de maio)

�� Adição indevida: 17 palavras

Exemplo 1: “...no começo era uma partido pequeno só com ex soldados vagabundos e

políciais.” (Exercício de História – mês de maio)

Exemplo 2: “...para ficar coêrente.” (Avaliação de L.P. – mês de junho)

�� Substituição: 6 palavras

Exemplo 1: “ ...somente o necessário para a sua sobrevivécia...” (Avaliação de Geografia –

mês de abril)

Exemplo 2: “ ...sem contar uns dois prémios que ele ganhou lá dentro...” (Avaliação de

Filosofia – mês de abril)

Com relação a este subdomínio ortográfico – acentuação - observamos que se

somarmos as quantidades de palavras notadas indevidamente em cada subcaso de acentuação

obteremos o total de 56 palavras, o que significa dizer que as faltas, neste domínio

ortográfico, superariam as faltas de irregularidades.

c) Regularidade contextual: 9 palavras

Exemplo 1: “ O fim da escravidão ficou mais próximo quando a Inglaterra próibio o tráfico

de escravo...” (Exercício de História – mês de janeiro)

Exemplo 2: “ Eu acho que todos estão coretos.” (Caderno de atividades de L.P., página 21)

d) Regularidade Morfológico-Gramatical: 13 palavras

Exemplo 1: “ ...Isso tudo são comparações para prejudica o rival.” (Avaliação de L.P. – mês

de maio)

Exemplo 2: “ ...mtos país não leim livros assim não incentivão os seus filhos a lerem...” (

Produção textual de L.P. – mês de abril)
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Exemplo 3: “ O desembolço com a festa faliu seu orçamento.” (Caderno de atividades de

L.P., página 26)

Os casos de regularidade morfológico-gramatical encontrados, de maneira geral, no

mês de janeiro, dizem respeito à ausência de acentuação (em verbos ou pronomes pessoais

retos) no verbo dar, conjugado na 3ª pessoa do singular do presente do modo indicativo: dá e,

também, ausência de acentuação, no pronome pessoal do caso reto nós.

No mês de março, os casos de regularidade morfológico-gramatical encontrados dizem

respeito à ausência de acentuação no verbo ser e estar, conjugados na 3ª pessoa do singular

do presente do modo indicativo: é e está.

Como já afirmamos anteriormente, classificamos este tipo de erro como um caso de

regularidade morfológico-gramatical, porque o sujeito dependeria de noções morfológicas (e

até sintáticas) sobre o verbo ser, que é um verbo irregular, para gerar a regra e utilizar o

acento, como prevê a norma ortográfica da língua.

e) Segmentação de palavras:

�� Hiposegmentação: 1 palavra

Exemplo 1: “ ...era o único jeito com que eles conseguissem estabilidade claro que

começaramse as greves e as manifestações.” (Exercício de História – mês de maio)

f) Outros: 5 palavras

Consideramos como “Outros” a notação, com letra inicial minúscula, dos substantivos

próprios.

Exemplo 1: “ O ‘ato de filosofar’ a Filosofia em si começou na grécia...” (Avaliação de

Filosofia – mês de fevereiro)

Exemplo 2: “ ...está estudando gestão em vendas na araguaia25...”. (Avaliação de Filosofia –

mês de abril)

Novamente esclarecemos que em outro eixo da análise, observamos as operações de

substituição, adição, omissão e deslocamento de grafemas dentro das palavras notadas pelos

sujeitos 1 e 2.

Observe-se os resultados obtidos para o sujeito 2, A.G., através da análise dos dados:

a) Adição de grafema (vogal): 3 palavras

25 A instituição Araguaia à qual o sujeito 2 se refere é uma faculdade da cidade de Goiânia.
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Exemplo 1: “ ...e alguem queria mudar isso mais não conseguiu.” (Caderno de atividades de

L.P., página 2)

Exemplo 2: “...no começo era uma partido pequeno só com ex soldados vagabundos e

políciais.” (Exercício de História – mês de maio)

b) Omissão de grafema (vogal e consoante): 10 palavras

Exemplo 1: “ ...e os sentidos das coisas etavam na razão...” (Avaliação de Filosofia – mês de

fevereiro)

Exemplo 2: “ ...o consumista alienado é aquele que compra compusivamente...” (Avaliação

de Geografia – mês de abril)

c) Omissão de cedilha: 1 palavra

Exemplo1: “As pessoas bonitas acham que pa ser bonita é apenas um dom natural que

consegue sem neum esforco.” (Caderno de atividades de L.P., página 23)

d) Omissão de sílaba: 2 palavras

Exemplo 1: “ ...tem uma pessoa o ouvindo, que no caso e a sua namoda, alias ex namorada...”

(Avaliação de L.P. – mês de maio)
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Seguindo o mesmo padrão de análise utilizado para o sujeito 1, faremos agora a

análise da evolução mensal dos “erros ortográficos” cometidos pelo sujeito 2. Como se

comportou o sujeito 2, ao longo do semestre observado, no que diz respeito a seus “erros

ortográficos”: eles regrediram, progrediram ou permaneceram estabilizados? O gráfico abaixo

nos dará uma visão geral preliminar:

Gráfico 4 - evolução dos erros - SUJEITO 2

Observamos que:

1) o mínimo de erros cometidos pela adolescente acontece no mês de junho. Dentre 156

palavras notadas no mês, ela nota, de forma adversa à norma, apenas, 2 palavras - uma por

adição indevida de acento (palavra côerente) e uma por irregularidade.

2) o máximo de erros cometidos pela adolescente acontece no mês de janeiro. Dentre 538

palavras notadas no mês, ela nota, de forma adversa à norma, 25 palavras, distribuídas entre

os subdomínios: acentuação, regularidade contextual, morfológico-gramatical e

irregularidade.

3) Esses dados nos permitem afirmar que houve um decréscimo da notação indevida das

palavras (tanto no que diz respeito à quantidade como no que diz respeito à qualidade - ao tipo

de erro), ao longo do semestre, nas produções no espaço escolar do sujeito 2.

Esses dados também nos dão respaldo para confirmar a teoria, especificamente neste

estudo comparativo de casos, de que o aprendizado, compreensão e domínio crescente da

norma ortográfica acontece ao longo da escolarização dos sujeitos. A estabilização total do

conhecimento da norma ortográfica não aconteceu para os sujeitos em estudo no mesmo
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momento. Nos casos relatados, os sujeitos encontram-se em patamares diferentes de

conhecimento nessa área.

4.4 ANÁLISE COMPARATIVA DOS DADOS: SUJEITO 1 X SUJEITO 2

Como optamos por um estudo comparativo, a análise comparativa dos dados

encontrados nas produções no espaço escolar compreende etapa fundamental na análise do

corpus da dissertação. A comparação pode revelar aspectos interessantes:

Tabela 21 - análise comparativa dos tipos de erros encontrados

Tipos de erros encontrados Cod jan fev mar abr maio jun Totais C.C. A.G.
1 Acentuação: adição indevida ACAI 10 1 1 2 2 1 17 0 17
2 Acentuação: omissão ACO 9 7 14 13 11 3 57 24 33
3 Acentuação: substituição ACS 0 1 2 3 1 0 7 1 6
4 Regularidade contextual RC 1 0 1 4 3 0 9 0 9
5 Regularidade M./G. RMG 3 0 3 2 6 0 14 1 13
6 Irregularidade IRR 7 13 2 8 8 1 39 4 35
7 Hiposegmentação HSP 0 0 0 1 1 0 2 1 1
8 Outros OUT 0 2 0 3 3 0 8 3 5

Total Geral de Erros 30 24 23 36 35 5 153 34 119
% Erros / Palavras - C.C. 0,7% 0,1% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6%
% Erros / Palavras - A.G. 4,6% 2,5% 1,5% 2,4% 1,5% 1,3%

Com relação à quantidade de “erros ortográficos” encontrados nas produções no

espaço escolar observamos que:

��O valor máximo de notação inadequada produzida pelo sujeito 1 é de 0,7% ao mês.

��O valor máximo de notação inadequada produzida pelo sujeito 2 é de 4,6% ao mês.

Esses dados nos permitem interpretar que o sujeito 1 encontrava-se em um nível de

explicitação da norma ortográfica superior ao sujeito 2.

Com relação ao tipo de “erro ortográfico” produzido pelos sujeitos em estudo:

��O “erro ortográfico” mais freqüente produzido pelo sujeito 1 pertence ao subdomínio

da acentuação omissão: 24 palavras com relação ao total de palavras notadas.

��O “erro ortográfico” mais freqüente produzido pelo sujeito 2 diz respeito às

irregularidades da língua: 35 palavras notadas em relação ao todo. Isto acontece em

termos absolutos. Em termos relativos se adicionarmos as faltas cometidas pelo sujeito

2, no que tange ao subdomínio acentuação, englobando omissão, adição indevida e

substituição, encontraremos um total de 56 palavras “mal notadas”, o que elevaria este

subdomínio – acentuação – ao primeiro lugar em freqüência por faltas cometidas,

como a situação apresentada pelo sujeito 1.
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Se empregássemos o mesmo critério acima descrito para o sujeito 1, a situação não se

alteraria, visto que a adolescente não produziu nenhuma falta no quesito acentuação indevida

e produziu, apenas, uma falta em acentuação substituição. A acentuação continuaria a ser o

“erro ortográfico” mais freqüente nas produções da adolescente.

Concluímos que a acentuação26, que nos parece uma questão na qual há possibilidade

do sujeito aprendiz gerar uma regra a partir do contexto da palavra (grafemas finais) e da

tonicidade das mesmas (oxítona, paroxítona, proparoxítona), oferece, ainda que em pequena

quantidade (no caso do sujeito 1), notação adversa à norma ortográfica.

Com relação às dificuldades ortográficas irregulares:

��O sujeito 1 notou, ao longo do semestre 4 palavras (em relação ao todo de 6556), que

apresentavam erro nesse domínio.

��O sujeito 2 notou, ao longo do semestre 35 palavras (em relação ao todo de 5538), que

apresentavam erro nesse domínio.

Constatamos que esta área do conhecimento ortográfico não se encontra, ainda,

estabilizada para o sujeito 2, como o está para o sujeito 1.Vale ressaltar, mais uma vez, que as

questões irregulares dependem da memorização e de ajuda externa, digamos assim, de fontes

autorizadas.

Com relação às dificuldades ortográficas regulares contextuais:

��O sujeito 1 não cometeu falta alguma neste domínio.

��O sujeito 2 cometeu 9 faltas neste domínio.

Com relação às dificuldades ortográficas regulares morfológico-gramaticais:

��O sujeito 1 apresentou 1 único erro, no mês de janeiro, ao longo do semestre

observado.

��sujeito 2 apresentou 13 erros, divididos entre os meses de janeiro, março, abril e maio.

Novamente, ressaltamos que esse tipo de dificuldade ortográfica pode ser incorporada

pelo sujeito aprendiz através da compreensão da regra e observação da função sintático-

gramatical da palavra, segundo Morais (2000).

Finalmente, constatamos que há tipos de “erros ortográficos” que não foram

encontrados nas produções no espaço escolar do sujeito 1 ao longo de um semestre de

observação. Isto demonstrou, por parte desse sujeito, eficiência ortográfica nestas áreas de

conhecimento: acentuação adição indevida, regularidade contextual e nas operações de adição

26 Tivemos o cuidado de observar se o acento não notado, notado de maneira indevida ou indevidamente
adicionado era o acento grave, que poderia oferecer maior dificuldade na geração da regra. Encontramos 3
casos do uso indevido ou não uso desse acento para o sujeito 1 e 4 casos do uso indevido ou não uso desse
acento para o sujeito 2.
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de grafema (vogal e consoante), omissão de grafema (vogal e consoante), omissão de sílaba.

Diferentemente do sujeito 2, que produziu erros em todas as áreas do conhecimento

ortográfico selecionadas para serem observadas.

Concluímos, a partir dessa análise comparativa, que os sujeitos em estudo, que

estudam na mesma escola, cursam a mesma série, pertencem à mesma turma, possuem a

mesma idade, encontram-se em níveis diferentes de explicitação da norma ortográfica.

Voltamos a frisar que o interesse e prazer demonstrados pelo sujeito 1 por atividades que

envolvam a escrita e a leitura são fatores relevantes, que devem ser levados em consideração

nessa análise. Diferentemente do sujeito 2, que afirmou categoricamente que lia e escrevia por

necessidade.

Gráfico 5 - comparação por tipos de erros

Análise comparativa : C.C. x A.G.
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4.5 UMA ANÁLISE DOS ERROS NO MEIO ESCOLAR QUE ERAM

SEMELHANTES ÀS TRANSGRESSÕES PRATICADAS NO MEIO DIGITAL

Como já relatamos no capítulo sobre metodologia, outro objetivo, ao analisarmos as

produções no espaço escolar, era observar a presença ou não de erros que reproduzissem

transgressões iguais ou similares às realizadas pelas adolescentes nos seus respectivos blogs.

A esse respeito constatamos:

SUJEITO 1

Tabela 22 - erros em atividades no espaço escolar - SUJEITO 1

JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. CADER-
NO DE ATIVIDA-

DES DE L.P.

TOTAL

0 0 1 0 0 0 3 4

No mês de março27, observamos, em um exercício de Geografia da adolescente, a

palavra “horas” assim escrita: “ ...a maioria dos turistas não se dispõe a viajar mais de 6 hrs,

já que podem obter atrações a uma menor distância”. Interessante observar, neste caso

específico, que os alunos, geralmente, escrevem a palavra horas da seguinte forma: 6h ou 6hs.

Essa forma hrs parece-nos uma transposição da escrita consonântica do meio digital, na qual

há uma supressão das vogais das palavras.

Observando o caderno de atividades de Língua Portuguesa do sujeito 1, constatamos a

presença de três “transgressões do tipo digital”:

Página 1: “...Antigamente eles ganhavam um dinheiro bem raramente para comprar um refri

e um sanduíche...”.

Página 13: “...Ele sai pq não tem o talento exigido. Ele tem um desempenho comum.”

Página 25: “...Para o fds aluguei uma fita de vídeo que é ótima.”

Nos três casos exemplificados acima houve uma abreviação/redução das palavras:

refrigerante (refri) e porque (pq). A expressão “fim de semana” foi reduzida à três letras -

fds – que correspondem às letras iniciais das palavras que compõem a expressão. Poderíamos

interpretar de maneira diversa essas letras se estivessem “soltas”, fora de um determinado

contexto.

27 Vale ressaltar que Santos (2003) categoriza a “gíria e o jargão” como característicos da linguagem do bate-
papo virtual. Entendemos a gíria como uma inadequação no nível do registro (uso de gíria em situação de
escrita escolar), devido a isso ela não foi classificada como erro no meio escolar que era semelhante às
transgressões praticadas no meio digital.
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Consideramos esses dados encontrados nas atividades escolares do sujeito 1 pouco

expressivos no que tange ao todo de palavras notadas no período e não representativos de uma

influência real da escrita digital nas atividades cotidianas escolares da adolescente.

Concluímos, a partir disso, que o sujeito 1 sabe adequar a sua linguagem escrita ao

meio no qual escreve – escolar/digital.

Vejamos, agora, os resultados obtidos nas atividades escolares do sujeito 2.

SUJEITO 2

Tabela 23 - erros em atividades no espaço escolar - SUJEITO 2

JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. CADERNO DE ATIVIDA
DES DE L.P.

TOTAL

0 0 0 9 7 1 19 36

No mês de abril, a adolescente, em uma avaliação de Filosofia, transgrediu a norma

ortográfica da língua sete vezes (considerando a repetição de algumas transgressões),

abreviando/reduzindo as palavras: “também - tbm”, “muito - mto”, “de - d” e utilizando

sinais representativos de palavras: “ + ” e “ _ “ . Abaixo transcrevemos as situações de uso

das transgressões:

Exemplo 1: “ Essa é a alternativa correta pois mostra o esforço de Valdemar tbm mostra que

nem por isso ele é reconhecido ou até mesmo admirado pelo que ele faz e nem mto –

beneficiado ou seja seu lazer é pouco e seu salário tbm é.”

Exemplo 2: “...sem contar uns dois prêmios que ele ganhou lá dentro da Reydrogas, como o

melhor supervisor e tbm já deu paletras..”

Exemplo 3: “ Eu tenho pra mim um exemplo de crescimento em casa vendo meu pai,

buscando conhecimento e sempre precisando d + assim como minha mãe.”

Por ser esta uma situação dita formal, avaliação, a adolescente apresentou uma

inadequação da linguagem não só no que diz respeito ao meio, escolar, mas também com

relação ao contexto de produção, uma prova, onde estava sendo avaliada. Cabe ressaltar, que

em todos os casos de transgressão observados nesta avaliação o professor não se manifestou,

atendo-se à correção do conteúdo das respostas.

Ainda encontramos nas produções de abril mais dois casos de transgressões ditas

digitais: a abreviação/redução e falta de acento na palavra “está - ta”, em uma avaliação de
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Geografia, e, novamente, a abreviação/redução de uma sílaba da palavra “para - pa” em uma

produção textual da disciplina Filosofia.

No mês de maio, o sujeito 2 começou a transgredir em atividades da disciplina Língua

Portuguesa. Em uma produção textual, que continha a seguinte instrução: “ Será que temos

de escolher entre o livro e a televisão? Será que uma coisa anula a outra? Ou será

possível juntar tudo isso? Será que podemos integrar os novos meios de comunicação ao

bom e velho livro? Qual é a sua opinião: escolher ou integrar? Por quê?” a adolescente

transgrediu sete vezes, conforme demonstraremos abaixo.

Exemplo1: “...aí é que nós achamos que não existe + nada de interessante para se fazer, nos

tornamos sedentários e esquecendo qualquer atividade até mesmo a leitura + é claro que se

pode juntar as coisas...”

Exemplo 2: “...acho que um pouco tbm é a falta de exemplo em casa, mtos pais não leim

livros assim não insentivão os seus filhos a lerem, acho que concerteza dá para unir o últil ao

agradável...”.

Exemplo 3: “...Assim faremos com que nós jovens léssemos + e tbm com que a televisão

ensinasse + do que ensina.”

A utilização do sinal gráfico + configura uma transgressão digital, visto que este

recurso é muito utilizado no blog da adolescente.

Outro aspecto que gostaríamos de chamar a atenção é que nem sempre encontrávamos,

em produções mais espontâneas dos adolescentes, o sinal + desacompanhado da palavra

abreviada “d”, geralmente eles escreviam “d+”, significando “muito”, representando um

aspecto de intensidade: “Você é d+”. O sujeito 2 utiliza o sinal “desacompanhado”,

significando ora mais, ora mas, como demonstra o exemplo 1 acima transcrito.

Uma última observação, ainda com relação a este mês, diz respeito à união de duas

palavras em uma: “com” e “certeza” gerando a grafia concerteza, recurso também utilizado

na escrita digital.

No mês de junho, a adolescente nota a palavra “nenhum”, em uma avaliação de

Língua Portuguesa, da seguinte forma: “ Ela não representa encontros, porque neum

personagem está resolvido diante do sentimento que ele sente...”, transgressão esta

prontamente sublinhada e apontada como erro pela professora da disciplina.

Observando o caderno de atividades de Língua Portuguesa do sujeito 2, constatamos a

presença de dezenove “transgressões do tipo digital”. Passemos à identificação delas:

Página 1: “Gyn...” A adolescente escreveu Goiânia, dessa forma abreviada/reduzida, em

todos os cabeçalhos das atividades presentes no caderno de L.P. Ao todo são 19 notações (que
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contamos como apenas uma) que aconteceram exatamente da maneira que transcrevemos

abaixo – a data: dia, mês e ano – abaixo dela o nome da cidade: Goiânia, abreviado/reduzido e

com a inserção ou troca de um grafema i por y.

Figura 9 – cabeçalho caderno L.P.

Ainda na primeira página do caderno, a adolescente abreviou o verbo “está - tá”,

assim: “O narrador-observador pois ele não tá participando do texto ele só está contando a

história.”.

Observamos que em uma mesma resposta o sujeito 2 utilizou a forma

abreviada/reduzida para escrever o verbo “está - tá” e, logo em seguida, volta a escrevê-lo

como prescreve a norma ortográfica da língua - está. Este fato não demonstra

desconhecimento acerca da notação “correta” da palavra, mas sim uma transgressão efetuada,

talvez, inconscientemente pela adolescente.

Página 4: “ Liberdade é consiência de seus atos você faz por que é livre mais sabe o que ta

fazendo permissividade e que pode tudo e não se importa como se faz e pronto não mede as

consequências”. Gostaríamos, apenas, de chamar a atenção, neste exemplo, para o fato da

abreviação/redução, neste caso da mesma palavra “está - ta” que foi realizada sem a marca do

acento agudo, enquanto no exemplo anterior a adolescente coloca o acento agudo.

Página 6: “ Ele achou bom pois tinha + liberdade para sair...”.

Página 7: “...Minha mãe ñ me entendia”.

Página 10: “ “...ñ precisa de complemento: Paulo saiu. Liga direto ao verbo ñ precisa de

ligação”.

Página 13: “...e bom para o homem ver seus fh. Conflito: homem apaixonou na viúva +

pensando como o falecido ñ gostaria”. Não - ñ, filho - fh, mais - +.

Página 14: “ Que elas ficaram adormecida durante um tem e depois acordaram”. Tempo –

tem.

Página 18: a) “ É paciente para ouvir o outro, e educado e carinhoso e tbm tem jeito com

crianças”. Também - tbm.

b) “ O rival por ser corajoso, humorado, culto e ter + qualidades”.
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Página 22: “ Letra ‘a’ pq tem verbo”. (Porque – pq)

Página 23: a) “...A bleza fisica não é o mais importante para a felicidade amorosa, apesar de

ser muito valorizada socialmente”. (Beleza - bleza)

b) “A ironia foi que já que Vinícios de Morais disse: ‘As feias que me perdoem

mais a bleza é fundamental’ de acordo com a sua teoria ele certamente era feio”. Essa

supressão da vogal “e” na palavra beleza (bleza) estaria relacionada à pronúncia da palavra.

c) “...As pessoas bonitas acham que po ser bonita é apenas um dom natural que

consegue sem neum esforço”. (Por - po, nenhum - neum).

Página 24: a) “...se as mulheres verem que o que basta não é só a bleza e sim outras

qualidades...”.

b) “Ele questiona, pois sabe a influência que a beleza tem nesse meio, mas tbm

sabe que não é o mais importante.”

Página 26: “ E melhor ir devagar: nesse ponto a estrada é mto estreita”. (Muito - mto).

Página 30: “ Pessimista por que na última estrofe do texto neum personagem fica junto”.

A partir da gama de exemplos transcritos acima, dos registros do sujeito 2, faremos

algumas considerações.

A.G., na segunda entrevista realizada (1ª questão), foi questionada sobre se a maneira

como escreve as palavras no seu blog é igual ou semelhante à maneira com as escreve na

escola, em uma prova ou produção de texto. Observem a resposta da adolescente:

“Não, pois o modo como eu escrevo no blog é completamente informal, com

palavras simplificadas, já em um texto e em uma redação é necessário mais peocupação

com as palavras e com o modo de escrita”.

Observamos que o sujeito 2 notou algumas palavras em seu caderno de atividades de

Língua Portuguesa exatamente da mesma maneira como as nota em seu blog, ou seja, houve

uma transposição da grafia digital de algumas palavras para as atividades no espaço escolar.

Ressaltamos que a adolescente sabe que deve adequar a sua linguagem escrita, quando

produz textos ou realiza atividades na escola, mas a realidade apresentada e observada em

suas atividades escolares é outra, tanto em contextos ditos mais formais, como as provas e

testes, como em contextos ditos mais informais, pessoais, como o caderno de atividades.

Na 3ª questão da referida entrevista, quando inquerida sobre sua vontade de escrever

em uma prova como escreve no blog, a adolescente, no nosso ponto de vista, deu a resposta

para esse uso “inconsciente” da grafia digital:

“ Sinto, pois já virou hábito, mas sempre me controlo, pois não é a mesma coisa”.
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Questionamos: até que ponto é possível controlar algo, que já virou hábito, se não

temos um conhecimento mais estabilizado neste domínio - ortográfico?

Outra observação pertinente é que ela nota as mesmas palavras sempre da mesma

forma: tbm, pq, neum, bleza, mto, ñ (excetuando-se a notação da abreviação/redução do

verbo “está”, que foi escrito de duas formas: tá e ta). Esse fato confirma a afirmação do

sujeito 2, na segunda entrevista, quando questionado se já decorara a grafia digital das

palavras. A.G., assim responde:

“Sim, já virou uma parte do cotidiano...”

Essa transposição da escrita digital ocorreu em quantidade maior no caderno de

Língua Portuguesa. Apesar de ser esta a disciplina na qual os alunos se acham mais

“obrigados” a seguir a norma ortográfica vigente, o suporte – caderno de atividades – parece-

nos mais pessoal, onde a adolescente estaria mais “autorizada a errar” sem ser “penalizada”

por isso.

Concluímos, a partir da análise do todo coletado de atividades do sujeito 2, que ele

sofre influência, em pequena quantidade e qualidade, da linguagem utilizada no meio digital.

Isto pode estar ocorrendo em função do que hipotetizamos inicialmente: a adolescente dispõe

de menos conhecimento estabilizado na área da ortografia, como demonstraram os dados

coletados em suas produções escolares. Diferentemente dos resultados obtidos a partir dos

dados coletados do sujeito 1, que revelaram domínio significativamente maior nesta área do

conhecimento. Conseqüentemente, o sujeito 1 não apresentou, nas atividades escolares

analisadas, transposição significativa da linguagem utilizada no meio digital para o espaço

escolar.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da análise dos dados coletados, buscamos responder, principalmente, à

seguinte pergunta:

A notação escrita produzida no gênero weblog de adolescentes influencia a notação

escrita escolar?

A partir da problemática proposta para a pesquisa levantamos as seguintes hipóteses:

��a notação escrita digital configura uma transgressão intencional da norma

ortográfica da Língua Portuguesa.

��os adolescentes que se encontram em um nível um pouco mais baixo de explicitação

da norma ortográfica da língua transgrediriam no meio digital, mas tenderiam a ser

mais influenciados por esta escrita digital no espaço escolar.

Buscando responder à indagação inicial e verificar a validade das hipóteses levantadas,

nos baseamos em algumas teorias que sustentam esta pesquisa e chegamos a algumas

conclusões.

Com relação ao gênero emergente weblog

O weblog é um gênero digital. Com base na teoria dos gêneros discursivos postulada

por Bakhtin (2003) e nas discussões que Marcuschi (2002, 2004b) realiza sobre os gêneros

textuais, digitais, caracterizamos o blog numa visão tridimensional e observamos sua

composição (aspectos textuais e formais, incluindo as relações entre os participantes), o tema

(natureza dos conteúdos) e o estilo (aspectos relativos à linguagem, seus usos e usuários).

Esses três elementos aliados aos propósitos sócio-comunicativos dos interlocutores, na visão

bakhtiniana, caracterizam-no como um gênero discursivo.

Com relação ao gênero weblog dos adolescentes

Os blogs teens são um novo espaço de escrita e de leitura íntima. Eles têm por função

o registro interativo das experiências pessoais cotidianas dos adolescentes: ações,

sentimentos, sensações e reflexões (de cunho pessoal) relacionadas à essa vivência e por

conseguinte apresentam, também, uma “propaganda” dos bloguistas.

A página dos blogs dos adolescentes é uma “obra de arte”, cuidadosamente acabada

pelas “mãos do artista” – o adolescente. Ela contém todos os elementos que definem a forma
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do gênero weblog: datação (cronologicamente invertida), título (em algumas ferramentas para

os textos postados), o texto, links (principalmente, o do comentário), o perfil do bloguista

(encontra-se na lateral direita ou esquerda da página) e o arquivo dos textos já postados (mais

antigos).

Diário de escrita íntima e blog de adolescentes são gêneros distintos, possuem

especificidades próprias, embora preservem algumas características similares, como os

assuntos tratados. No blog, características tais como: o formato, o local reservado para a

interação com o Outro, a filtragem das informações, quando elas se tornam de domínio

público, refletem a diferença entre esses dois gêneros, contrariando o senso comum.

Com relação à notação escrita no espaço digital dos sujeitos estudados

Diferentemente do que supúnhamos no início da pesquisa, a notação escrita no espaço

digital, nos casos estudados, não segue uma “norma ortográfica digital”.

Concluímos que não há prescrição em um espaço – Ciberespaço – no qual se insere

um novo gênero – weblog – que se caracteriza, dentre outras coisas, pela liberdade, pela

escrita livre, como afirmamos anteriormente, de acordo com Toninelo (2003): “o modo como

são escritos ou como se constituem os discursos postados nos blogs são projeções de idéias

individuais e livres”.

Constatado este aspecto: não há uma norma ortográfica digital nos blogs estudados,

confirmamos a primeira hipótese levantada:

A notação escrita digital, nos blogs das duas adolescentes estudadas, configura-se como uma

transgressão intencional da norma ortográfica da Língua Portuguesa.

Isto acontece porque, através dos dados coletados e analisados das adolescentes,

verificamos que elas “notam errado a propósito”, intencionalmente, no blog, porque já se

apropriaram das regularidades e irregularidades notacionais da Língua Portuguesa.

Essa ausência de uma “norma ortográfica digital” gera multiplicidades de grafias na

esfera digital. As adolescentes C.C e A.G. não notam sempre da mesma forma as mesmas

palavras no blog. Arriscamos sugerir que as bloguistas são motivadas a escrever dessa forma,

livre de prescrições, para demonstrar, que os usuários da escrita não necessitam seguir um

padrão único para se entenderem. Existe um local, o Ciberespaço, onde a multiplicidade

notacional gera compreensão.



125

“Apesar” de não existir no espaço digital uma prescrição notacional, as adolescentes

bloguistas compreendem-se, comunicam-se, interagem, desfazendo a crença imposta

socialmente de que, apenas, a notação escrita “correta” das palavras, segundo a norma

ortográfica da Língua Portuguesa prevê, pode gerar sentido, interação, comunicação.

Com relação à notação escrita no espaço escolar dos sujeitos estudados

No que diz respeito a este tópico – notação escrita no espaço escolar – com base nas

pesquisas desenvolvidas por Karmiloff-Smith (1992): sobre o processo de aquisição do

conhecimento mediante o modelo de redescrição representacional, Ferreiro (2001): sobre a

psicogênese da escrita, e Morais (1995, 2000, 2004): sobre a transgressão como índice de

conhecimento ortográfico observável e sobre habilidades de reflexão fonológica (CF),

conseguimos validar a segunda hipótese levantada:

Os adolescentes que se encontram em um nível um pouco mais baixo de explicitação da

norma ortográfica da língua transgridem-na propositadamente no meio digital e são

influenciados por essa notação livre no espaço escolar.

Assim como Morais (1995) constatou em sua tese de doutorado que “ as diferenças de

desempenho ortográfico observadas num grupo de alunos estavam relacionadas a diferenças

no nível de explicitação com o qual eles teriam conseguido elaborar mentalmente seus

conhecimentos ortográficos” e que “para transgredir propositalmente uma norma ou regra, o

indivíduo precisa ter um conhecimento explícito do que está violando” (vide página 52), nós,

também, o constatamos.

A partir dos dados analisados dos sujeitos 1 e 2, concluímos que as adolescentes se

encontram em níveis diferentes de explicitação da norma. O gráfico 5, da página 116, nos dá

uma visão bem clara desse fato.

Após essa primeira constatação, faltava, ainda, para comprovarmos a segunda hipótese

levantada, averiguar se os erros rastreados em atividades escolares eram semelhantes às

transgressões praticadas no meio digital, no corpus analisado.

Os números encontrados (vide tabela 21) e a entrevista realizada com a adolescente

nos permitem concluir, que o sujeito 2 sabe que deve adequar a linguagem escrita ao meio,

quando realiza atividades escolares, mas apresenta inadequação da linguagem não só no que

diz respeito ao meio – escolar – mas, também, com relação ao contexto de produção –

avaliação.

Esses dados comprovam a segunda hipótese levantada.
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A notação escrita produzida no gênero weblog de adolescentes estaria influenciando a

notação escrita no espaço escolar dos adolescentes?

Concluímos, que o sujeito 2 sofre influência de alguns aspectos da notação escrita

digital (tais como: redução de palavras, escrita consonântica, utilização de sinais gráficos em

substituição às palavras) nas atividades no espaço escolar.

Diferentemente do sujeito 1, que através dos dados analisados demonstrou não sofrer

influência da notação escrita digital.

Estas constatações nos permitem acreditar que a tecnologia não irá acabar com a

norma ortográfica da Língua Portuguesa, com a “escrita no espaço escolar”. Antes, essas

constatações dos dois estudos de caso, nos fazem refletir sobre a importância da instituição

escola e a necessidade de se trabalhar e refletir, de maneira eficiente, sobre a variação

lingüística em função do gênero que se precisa produzir, mediante uma necessidade sócio-

comunicativa. Um estudo sobre a escrita digital, sobre a adequação ou inadequação da

linguagem ao meio, ao interlocutor, ao contexto de produção seria produtivo.

Defendemos, assim como Ramal (2002), uma mudança nos processos educacionais,

um repensar de alguns dos elementos básicos da escola: referenciais teóricos, currículos,

relações de poder que se estabelecem, com o objetivo único de que todos os recursos dessa

nova cultura que se instaura – a Cibercultura – sejam utilizados a serviço do ser humano.

Para isso, necessitamos apresentar aos aprendizes todas as linguagens possíveis e

existentes e não diminuí-las ou escondê-las aos seus olhos, porque são “erradas”. Erradas ou

não essas linguagens propiciam movimento e reciprocidade – interação – a palavra-chave

deste milênio e dos próximos.

O estudo realizado sobre a notação escrita produzida no gênero weblog e sua

influência na notação escrita escolar torna-se relevante, na medida em que, analisando e

entendendo essa nova realidade lingüística que se apresenta nos gêneros digitais no “espaço

virtual”, estaremos aptos a trabalhar com ela no “espaço real” no qual nos situamos, sem

preconceitos.

A realização desta pesquisa, longe de esgotar o tema sobre a linguagem digital e seus

efeitos sobre os adolescentes, instaura múltiplos questionamentos e abre perspectivas de

investigação sobre os novos gêneros no domínio da mídia que surgem e, com eles, novas

possibilidades de expressão.

Dando vida, agora, às “nossas vozes internas”, finalizamos “pela Internet”:
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PELA INTERNET

GILBERTO GIL

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
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ANEXO I - Blog Coluna Cervical



136



137

ANEXO II – Blog Evenangelscry
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domingo, 5 de outubro de 2003

Oi povo, nÃ£o Ã© miragem, nÃ£o Ã© ilusÃ£o, eu voltei ao mundo dos blogs!!!!!! pois Ã©, atendendo Ã
pedidos, voltei a blogar, sÃ³ que ainda nÃ£o fix um template novo, por isso, tÃ´ usando esse provisÃ³rio!
Dawson's Creek Ã© "ux bixu"!!!! Esse template Ã© em homenagem ao dvd de Dawson's Creek que vou
comprar esse mÃªs! Pois bem, esse fim de semana pra mim tinha comeÃ§ado ruim, uma pessoa de minha
confianÃ§a contou um segredo meu, tudo bem que o segredo era uma coisa simples, mas pÃ´, eu tinha
pedido pra essa pessoa nÃ£o contar... Ã© lasca.. mas tudo bem.... depois disso, eu tinha marcado pra
conversar com uns amigos americanos, de meia noite e eles nÃ£o apareceram, fiquei arretado tb, mah tudo
bem e pra completar, meu irmaum faz merda na manhÃ£ seguinte (sÃ¡bado) a gente ia pra casa da minha
thia por que de lÃ¡ a gente ia pra festa de aniversÃ¡rio de Bekinha, sÃ³ que meu irmaum demorou 3 horas
conversando na musculaÃ§Ã£o e atrasou a gente, pense que eu fiquei com raiva, a gente chegou alguimas
horas atrasados, perdeu de ir almoÃ§ar fora com minha thia e tal e ainda deu trabalho por que ela teve que
fazer almoÃ§o sÃ³ pra gente! Eu tinha ficado de ir pra casa de Bekinha logo depois do almoÃ§o, mas nem
deu, por que todo mundo saiu de casa e sÃ³ deixou eu e meu irmaum presos lÃ¡, como eu nÃ£o tenhu a
chave, nem comento, nÃ©? SÃ³ pude ir pra casa de Bekinha de noite, mah acabei passando a tarve venmdo
um show de Avril Lavigne que passou no canal TNT, foi massa o show, curti mesmo, e ela cantou
"Knocking on heaven's door" ficou linda na voz dela, e eu ja baixei, Ã© claro! na casa de bekinha foi
muuuuuuuuuita onda, eu ri muito (um poucoooooo de sensualidadeeeee hauahuahuahuahua marli ruleia!),
comi muito (eitha lasagnas deliciosas!!!!!!! thia GraÃ§a tÃ¡ de parabens!), conversei muito, foi muito bom
mesmo! foi um mÃ³i de gente: Eu, meu irmaum, Guto (que melevou em casa depois, valeu thiu!), Ju (que
eu tava morrendo de saudades), Vinicius (Stress-Boy, hehehe), Jenni (tava duentinha ela, tadinha), Pai (que
por sinal ainda naum devolveu as fitas de Kenshin_Br, faz mais de um ano, vix!) Haruka (tava toda chic de
salto alto), Hiko (atÃ© que enfim devolvi os cds dele, hehehe), Kull (Nem comento as ondas que Kull tirou
lÃ¡, hehe), Erica (Pseudo tava era chic de preto, hehe apesar que praticamente tpodas as mulheres tavam de
preto), Junior (parecendo com uma foto de Kurama que eu tenho), Thia Jane (a gente ficou fazendo guerra
de bolinha de papel, hehehe e o jarro caiu bem nela, bixinha, hehe ainda bem que naum machucou), e
depois chegou uns amigos de bekinha (hauhauahuahauah tÃ´ lembrando de "Gabriel de Candeias"
hauhauahuahau tÃ´ morrendo de rir aqui, sÃ³ que mtava lÃ¡ Ã© que sabe, hehehe) sÃ³ sei que a festa tava
taum boa que a gente sÃ³ chegou em casa de 3 da manhÃ£, huhuhuhuhuh thiu Guto veio trazer a gente, foi
muuuito massa!!!! ainda bem que aconteceu isso no meu sÃ¡bado, mudou completamente meu humor! e
hoje eu refix meu blog, e conversei com os americanos, num Ã© massa? tomara que fique assim, hehehe!

Ã˜ Enviado Ã s 14:39:27 por Keiichi (Keiichi_Morisato).
Ã˜ Ler/escrever comentÃ¡rios. Total: 20.
Ã˜ Livro de Visitas.

www.evenangelscry.weblogger.com.br

Para comentar esse texto, preencha o formulário abaixo:

Nome

E-mail

Weblog

Comentários
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ANEXO III - Bloglóides
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ANEXO IV – Entrevista: Weblog - o gênero
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS

MESTRANDA: ROBERTA VARGINHA RAMOS CAIADO

ENTREVISTA: Meu querido blog.com

ENTREVISTADO(A):_________________________________________________

I PARTE: Weblog – o gênero

1) Você possui ou possuiu um diário de escrita íntima?

Em caso afirmativo responda às questões abaixo.

1.1- Quando, em que época, você o escrevia?

1.2- Por que você tinha um diário? O que a levou a escrever um diário?

2) Houve um tempo em que as adolescentes utilizavam a “agenda escolar” como um diário
íntimo. Você chegou a fazer esse tipo de agenda?

3) Você sabe explicar o que é um blog? O que é?

4) Você possui um blog?

5) Quando e por que você teve a idéia de fazer um diário digital?

6) Quais são os assuntos que aparecem com mais freqüência no seu blog? Sobre o que você
escreve no blog?

7) Você atualiza seu blog diariamente? Por quê?

8) Você relê o que escreve no seu blog? Com que freqüência?

9) Você guarda o que escreve/escreveu no disquete, no disco rígido, faz cópias impressas ou
não guarda o material?

10) Você revela seus segredos mais íntimos, suas angústias, seus anseios no blog? Por quê?

10.1)Revela tudo ou algumas coisas não são postadas? Por quê?

11) Quem possui o endereço do seu blog?

12) Como você se sente sabendo que a sua escrita íntima será lida e comentada por várias
pessoas?

13) Esse fato (ser lido por várias pessoas) faz com que você repense a sua escrita antes de
postá-la, ou seja, você deixa de escrever algo pensando na reação dos leitores( no que eles
vão pensar ou dizer)?

14) Por que você deixou de escrever no seu blog? Pretende voltar a postar nele? (pergunta
exclusiva para o sujeito 2, que havia deixado de postar no blog para fazê-lo no fotoblog,
outra “mania da rede” surgida neste espaço de tempo)
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ANEXO V – Entrevista: A notação virtual no gênero Weblog
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS

MESTRANDA: ROBERTA VARGINHA RAMOS CAIADO

ENTREVISTA: Meu querido blog.com

ENTREVISTADO(A):____________________________________________

II PARTE: A notação virtual no gênero Weblog

1) A maneira como você grafa (escreve) as palavras no seu blog é igual/semelhante à
maneira como você as escreve na escola, em uma prova ou produção de texto/redação?Por
quê?

2) O que muda na hora de escrever determinadas palavras?

2.1- Você saberia explicar o porquê dessa mudança?

3) Na escola, durante uma prova você sente vontade de escrever da forma como escreve no
blog? Por quê?

4) Quando é que você utiliza, na sua vida cotidiana, a mesma escrita (grafia das palavras) do
blog? Por quê?

5) Você acha que é fácil ou difícil grafar as palavras como você as escreve no blog? O que é
preciso saber para escrever daquele jeito?

6) Você já se deparou com as seguintes situações fora da esfera digital(fora do domínio da
internet):

a) Você escreveu uma palavra, como escreve no blog, releu o texto e apagou a palavra para
escrevê-la novamente.

b) Você escreveu uma palavra, como escreve no blog, a professora leu o texto e chamou sua
atenção para a grafia da palavra, pedindo que você reescrevesse a mesma.

7) Você conhece pessoas que não conseguem separar a escrita digital da escrita considerada
“ortograficamente correta”? Quem?

Em caso afirmativo, responda:

7.1) Por que você acha que isso acontece?

7.2) Você acha que uma pessoa que fora do blog sabe escrever sem erros, seguindo a
ortografia, teria dificuldade de separar a forma de escrever do blog da considerada
ortograficamente correta? Por quê?

8) Por que sua escrita digital quase não apresenta acentos? Você substitui o acento por algum
outro sinal ou letra? Por quê?

9) E a pontuação? Como você a utiliza no seu blog?

9.1) Qual é a função da pontuação no seu blog?
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10) Quando você relê o que foi postado no seu blog há algum tempo, acha que a sua escrita
digital mudou? Em caso afirmativo: o que mudou? Por que mudou?

11) Você faz um planejamento prévio do texto a ser postado(existe um rascunho)?

12) Você já reparou se grafa, no blog, as mesmas palavras da mesma maneira todos os dias?
Você decorou esta escrita digital?

12.1) Você poderia citar algum caso de palavra que você mudou a maneira de escrever no
blog (você escrevia de uma maneira a palavra, no blog, depois passou a escrevê-la de outra
maneira no blog).

Em caso de resposta afirmativa, responda:

12.1.1) Por que mudou essa escrita?

13) Você utiliza o seguinte recurso de escrita no seu blog (especificamente para o sujeito 1):

06-05-04:

a) ...fala seriow...to mt grilada2323232322

b) ps1:

c) ps3: fds tem casamento da lara i du maurício......yeah....boum d+232323

Algumas palavras parecem estar “elevadas” a um determinado número. Por quê? O que
significa isso? Por que você utiliza sempre os mesmos números para elevá-las (23)

14) Você, também, coloca algumas letras das palavras, em determinados dias, em “caps
lock”(maiúsculas). Por quê?

Falemos um pouco agora das práticas de escrita sua fora da rede mundial de computadores,
fora da internet.

15) O que você costuma escrever na escola, para a escola?

16) E no seu dia-a-dia, fora da escola e da internet, o que você escreve, o que gosta de
escrever? Por quê?

17) Você aprecia escrever para fazer tarefas escolares ou trabalhos solicitados pelos
professores da escola? Por quê?
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ANEXO VI – Reportagem veiculada pela revista Época: “O Português.com”
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