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RESUMO 

 

O estudo analisou como ocorrem as diferentes práticas de escrita de alunos do Curso de Letras 

da Universidade Federal do Ceará (UFC) em interação on-line nos contextos da disciplina de 

LPTA. A pesquisa tem abordagem etnográfica, por meio da observação participante, seguindo 

a rotina, o cronograma de estudo, as atividades diárias desses alunos, observando os diferentes 

contextos, o que fundamentaram as análises a partir de um semestre letivo de observações e 

compartilhamento de experiências, em que realizei a descrição do contexto e das 

representações dos sujeitos envolvidos na pesquisa e das suas práticas de escrita. A coleta de 

dados teve cinco momentos: a) observação dos alunos do Curso de Letras/UFC em situações 

diversas da sua vida acadêmica no curso universitário (sala de aula, laboratórios, cantina); b) 

acompanhamento desses alunos no desenvolvimento das aulas da disciplina de Leitura e 

Produção de Textos Acadêmicos (LPTA) (semestre 2015.1); c) análise da elaboração do 

projeto de pesquisa na interface Google Drive dos alunos da disciplina de LPTA; d) 

observação dos escritos dos alunos integrantes da disciplina de LPTA nas diversas situações, 

usos e direções aos interlocutores na rede social Facebook; e) conversas e integração de 

saberes entre quatro estudantes dessa disciplina com a constituição dos grupos focais. Para as 

análises, norteiam as fundamentações teóricas de Goffman (2003, 2009, 2012, 2015) Nunes 

(2007) e Vygotsky (2007), que discutem acerca das interações sociais e comportamento. Os 

dados empíricos permitiram-me fundamentar três categorias que norteiam esta pesquisa. Na 

primeira, Interações formais versus informais, foram evidenciadas diferentes interações entre 

os alunos do Curso de Letras, que ocorreram de maneira colaborativa, ora formal, ora 

informal, no meio digital. A segunda, Relações de hierarquia na escrita acadêmica, 

fundamentou que os diálogos são decorrentes de preceitos formais e informais pelas 

interações sociais mediadas por interações entre os interlocutores. Na terceira, A escrita e o 

contexto comunicacional, ficou evidente que a construção de escrita no meio digital advém da 

diferenciação de construção escrita que deve ser apresentada em dado momento da 

comunicação on-line. Desse modo, a investigação conclui que as interações sociais mediam 

os processos de escrita e que há hierarquias de valoração desses processos no meio digital no 

contexto institucional acadêmico. Nessa perspectiva, no Curso de Letras, permeiam valores e 

referências nas práticas de escrita, de uma escrita formal, institucionalizada pela academia, 

que estabelece uma hierarquia de valores em determinadas produções desses estudantes. 

Palavras-chave: Curso de Letras. Interação social. Meio digital. Escrita.   



 

 

ABSTRACT 

 

The study analyzed how the different writing practices from Literature Course / Federal 

University of Ceará students in online interaction occurred in contexts of Reading and 

Academic Production Texts (RAPT). This research has as an ethnographic approach, through 

participant observation, following the routine, the schedule, the daily activities of these 

students, observing the different contexts, that underlie the analysis from a semester of 

observations and sharing experiences in which I described the context from the 

representations of the ones involved in the research and their writing practices. Data 

collection has had five moments: a) observation of Literature Course / Federal University of 

Ceará  students in various situations of their academic life at the university (classroom, 

laboratory, canteen ); b) accompaniment of the students in the development of the classes of 

Reading and Academic Production Texts (RAPT) (semester 2015.1 ); c) analysis of the 

development of the research project on Google Drive tool for the students of RAPT 

discipline; d) observation of the writings of members of RAPT discipline in different 

situations, uses and directions to interlocutors on Facebook social network; e) conversations 

and integration of knowledge between four students of this discipline with the formation of 

focus groups. For the analyzes, I guided myself in theoretical foundations of Goffman (2003, 

2009, 2012, 2015) Nunes (2007) and Vygotsky (2007). They all discuss about the interactions 

and behavior. The empirical data allowed me to support the study of categories that guide this 

research. At first, Collaborative interactions: formal versus informal, different interactions 

between the Literature Course students could be seen, which occurred collaboratively, 

sometimes formal, sometimes informal, in the digital environment. The second, hierarchy 

relations in academic writing, it is justified that the dialogic writing is derived from formal 

and informal principles in social interactions mediated by power relations between the 

interlocutors. In the third, the writing and the communication context, it became apparent that 

the construction of writing in digital media comes from writing building differentiation to be 

presented at a given time of online communication. Thus, this research allowed me to 

consider how social interactions mediate the writing process and that there are valuation 

hierarchies of these processes in the digital environment in the academic institutional context. 

In this perspective, at Literature Course, it permeates values and references in the writing 

practices of a formal writing, institutionalized by the academy, establishing a hierarchy of 

values in certain productions of these students.  

Keywords: Literature Course. Social interaction. Digital media. Writing.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o 

último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocado. Escrever é 

também abençoar uma vida que não foi abençoada. (Clarice Lispector) 

 

Esta dissertação apresenta reflexões que se originam de um estudo etnográfico 

acerca das práticas de escrita de alunos do Curso de Letras da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) em interação on-line1 nos contextos acadêmicos. Com esta pesquisa, procuro 

compreender as dinâmicas e as representações de escrita deste grupo de estudantes, bem como 

os conflitos gerados nas suas práticas de escrita, em referência às práticas que ocorrem no 

meio digital. 2 

Diante das observações realizadas no percurso desta pesquisa, verifiquei que as 

distintas interações sociais (GOFFMAN, 2012) são fios condutores que delineiam as práticas 

de escrita entre os estudantes de um mesmo grupo em diversos contextos3 e que, neste estudo, 

mediam a construção de escrita dos estudantes pesquisados. Esse é o pressuposto que norteia 

esta dissertação. 

Partindo disso, analiso a produção escrita em meio à interação on-line nos 

contextos acadêmicos, verificando como essa prática se constitui a partir das interações entre 

os alunos de Letras da UFC em diversos momentos na Universidade. 

Contextualmente, as trocas comunicativas no meio digital representam uma 

mudança no paradigma da modalidade comunicacional, em que várias lógicas convergem e 

divergem diante da comunicação múltipla decorrente desses processos. 

Sob essa perspectiva, há o fluxo bidirecional, que representa o diálogo, bem como 

a construção do conhecimento. Como afirma Santaella (2013, p. 243) “a hipermídia tornou-se 

uma linguagem que lhe é própria, uma linguagem tecida de multiplicidades, heterogeneidades 

                                                           
1 O termo interação on-line é peculiar a este estudo, com o propósito de destacar a interação entre os sujeitos 

pesquisados no meio digital. Interação, como se verá neste trabalho, é um conceito inspirado nos estudos de 

Goffman (2012), sendo destacado o modo como essa interação se estabelece na interface digital.  
2 Como minha pesquisa ocorre primordialmente no meio digital, é de suma importância atentar-me às questões 

de ética. Segundo Fragoso, Recuero e Amaral (2011), no método de pesquisa na Internet é necessário o 

pesquisador analisar e ponderar o que é público ou não e, por conseguinte, viável a ser exposto nos escritos da 

pesquisa. Assim, se, por um lado, a Internet está me proporcionando um campo variado e rico na extensão de 

informações e dados sobre o desenvolvimento de escrita dos estudantes de Letras/UFC nos variados ambientes 

do meio digital, devo ter cautela na seleção dessas informações disponíveis para a fundamentação dos registros 

do meu trabalho.  
3 Mesmo diante dos novos modelos de escrita que o meio digital oferece aos seus usuários, percebi, durante esta 

pesquisa etnográfica, que os alunos do Curso de Letras/UFC instituem hierarquias como parâmetros dos seus 

processos comunicativos, que se constituem como rituais, por se desenvolverem diante de um conjunto de 

práticas e atividades organizadas a partir de padrões. Nesse sentido, a escrita obedece ao caráter de poder 

designado a partir da atuação dos sujeitos no meio social, ou o que representam para os comunicantes. 
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e diversidades de signos”. Esses constituem realidades comunicativas inovadoras, 

apresentando possibilidades diversas da constituição semiótica dos diálogos, e o meu objeto 

de estudo se detém na construção da escrita interface no meio digital. 

Como se verá, não pretendi direcionar minhas análises à escrita decorrente do 

meio digital exclusivamente, mas integrá-la aos processos de interações sociais entre os 

sujeitos agentes da comunicação. Então, é sob esta ótica de análise que direciono este estudo à 

construção da escrita no meio digital mediada pelas interações sociais entre os distintos 

interlocutores. 

Este processo investigativo nasceu de muitas inquietações, surgidas a partir de 

algumas das minhas vivências ocorridas desde a época da graduação. Pois, por ter cursado 

Letras, fui formada na crença da responsabilidade de apresentar a construção de escrita formal 

nos variados contextos. Contudo, em meio ao advento da Internet e junto a essa imersão 

tecnológica, a linguagem vem se construindo e se reconstruindo no universo da escrita, 

abrindo caminhos para que a produção escrita possa se apresentar sob as diversas vertentes. 

Outro ponto que me impulsionou a executar esta pesquisa foi a minha experiência 

como docente, em que pude observar os diferentes escritos dos alunos, praticados com 

objetivos distintos e apresentados em vários suportes. 

Algumas perguntas são centrais nesta dissertação:  

Como ocorrem as construções de escrita de alunos do Curso de Letras/UFC em 

interação on-line nos contextos acadêmicos da disciplina de LPTA4? 

Como ocorrem as práticas de escrita entre os estudantes e os professores da 

disciplina de LPTA do Curso de Letras/UFC no contexto das suas interações sociais?  

Se e como ocorrem os processos de hierarquização nas práticas de escrita dos 

estudantes do Curso de Letras/UFC em distintos contextos da disciplina de LPTA? 

De que maneira ocorrem as práticas de escrita de estudantes da disciplina de 

LPTA nos ambientes virtuais específicos5: Google Drive, Facebook, e-mails? 

Esses questionamentos me conduzem à fundamentação desta pesquisa, bem como 

aos caminhos para a constituição deste trabalho.  

Diante disso, tenho como objetivo geral de estudo analisar como ocorrem as 

diferentes práticas de escrita de alunos do Curso de Letras/UFC em interação on-line nos 

contextos acadêmicos, especificamente, da disciplina de LPTA. 

                                                           
4 Leitura e Produção de Textos Acadêmicos (LPTA) é a disciplina a qual acompanhei durante as investigações 

desta pesquisa. Esta será melhor explicada no decorrer deste trabalho. 
5 Esses ambientes virtuais foram ferramentas de comunicação utilizadas no percurso da disciplina de LPTA. 
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Com base neste objetivo, apresento minha pesquisa sob alguns objetivos 

específicos:  

a) compreender como ocorrem as práticas de escrita entre os estudantes e os 

professores da disciplina de LPTA do Curso de Letras/UFC em distintos 

contextos da interação social on-line;  

b) identificar os processos de hierarquização nas práticas de escrita dos estudantes 

do Curso de Letras/UFC em distintos contextos da disciplina de LPTA; e 

c) perceber de que maneira ocorrem as práticas de escrita de estudantes da 

disciplina de LPTA nos ambientes virtuais Google Drive, Facebook, e-mails. 

 

Por objetivar alcançar a descrição do contexto dos sujeitos da pesquisa e suas 

interações, desenvolvo um estudo de caráter etnográfico, por meio da observação participante, 

em que adentrei em campo para participar ativamente da construção das ideias e dos 

princípios que permeiam este grupo de estudantes.6  

Metodologicamente, esta dissertação desenvolveu-se diante de uma abordagem 

fundamentada no campo das experiências dos sujeitos analisados, em que evidencie suas 

experiências de escrita desses alunos. O instrumento de registro de coletas de dados foi o 

diário de campo, sendo essencial em minha pesquisa, pois, no diário, descrevi pessoas e 

cenários que nela estão inseridos, relatando os episódios, as ocorrências, os fatos, as 

passagens dos diálogos que compuseram as investigações ao longo deste estudo etnográfico. 

Para tanto, uma das ações da pesquisa mais consideráveis da coleta de dados é a 

organização desses dados, que auxilia na apresentação dessas questões norteadoras do 

processo investigativo. 

Dessa forma, prossegui esta investigação abrangendo a interpretação dos dados a 

partir da compreensão dos pontos de vista desse grupo de estudantes, a fim de refletir acerca 

dos comportamentos e das representações desses sujeitos na perspectiva da análise da escrita 

no meio digital. 

Esta pesquisa centra-se em temáticas de estudo que abrangem a escrita no meio 

digital e as interações sociais ocorrentes entre os interlocutores dos escritos dialógicos 

observados no decorrer deste estudo, em que traço caminhos a fim de compreender a ação da 

escrita no meio digital a partir da ligação entre essas vertentes de estudo. Nesse sentido, 

                                                           
6 No desenvolvimento desta pesquisa, emprego também os estudos sociolinguísticos, pois sua perspectiva de 

análise abrange as interações sociais, bem como os contextos interacionais como precursores da constituição da 

escrita no âmbito comunicacional. É nesse sentido que esta investigação se direciona também para as ciências 

sociais, mostrando-se mais ampla que a linguística nesse viés de análise. 
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minhas observações, no decurso deste estudo, centraram-se nos diálogos que ocorriam neste 

ambiente de comunicação entre os sujeitos pesquisados, delineadas conforme as interações 

sociais dos sujeitos dispostos nos atos comunicativos analisados. 

Assim, em meio ao contexto de observação e diante das análises decorrentes do 

processo investigativo, os pressupostos que fundamentam meu propósito de análise foram 

estabelecidos e ancorados nas temáticas norteadoras de estudo, são eles: escrita no meio 

digital, tensão de escrita, hierarquia de escrita7 e interação social.  

Esta dissertação se divide em tópicos que norteiam o meu propósito investigativo.  

No segundo item, “Escrita no meio digital e interações sociais”, realizo uma 

discussão teórica que envolve a construção de escrita on-line em meio à interação social. Faço 

um diálogo entre as teorias estudadas que abrangem os preceitos acerca da escrita no meio 

digital e as interações sociais entre os interlocutores na comunicação, procuro fazer uma 

relação entre essas temáticas, a fim de relacioná-las entre si como base teórica e norteadora do 

meu estudo. Exponho também neste momento as “Experiências da pesquisa discutidas: um 

estudo bibliográfico”, visando a realizar um estudo de algumas experiências de Dissertações e 

Teses como um paralelo com minha pesquisa, destacando o que há de peculiar no meu 

processo investigativo. 

O terceiro item, “Uma aproximação etnográfica às práticas de escrita dos 

estudantes do Curso de Letras/UFC”, é sequenciado por seis subitens que apresentam minha 

trajetória na pesquisa. No primeiro subitem, “O meu lugar na pesquisa”, relato minhas 

vivências acadêmicas desde a graduação até o ingresso ao Mestrado, no qual fundamentei 

meus estudos a partir do anseio em pesquisar como decorre o processo de escrita no meio 

digital diante das interações sociais dos estudantes de Letras da UFC. 

No segundo subitem, “O estudo etnográfico”, caracterizo, sob a perspectiva de 

Malinowski (1978), Geertz (1989) e Peirano (2014), minha proposta etnográfica. 

No terceiro subitem, “A aproximação com os estudos do Curso de Letras”, 

descrevo como se deu o contato com os estudantes e a minha caminhada nesta investigação.  

No quarto subitem, “A entrada no campo”, descrevo como decorreu minha 

inserção neste processo investigativo a partir das questões desenvolvidas em campo.  

No quinto subitem, “Diferentes percepções de escrita no Curso de Letras”, 

apresento como foram desenvolvidos os encontros iniciais com os sujeitos envolvidos na 

                                                           
7 Os termos “tensão de escrita” e “hierarquia de escrita” são peculiares a este estudo. Tomando por base os 

estudos de Goffman, em que são destacadas situações que denotam hierarquia entre os sujeitos da ação. Então, 

foi feita uma relação entre esses termos específicos com as práticas de escrita, que é um dos focos deste estudo, a 

fim de apresentar de forma específica algumas situações de escrita decorrentes do Curso de Letras. 
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pesquisa, em que, de maneira inicial, por meio de conversas informais, conheço as diferentes 

percepções de um mesmo grupo de estudantes que foram observados em situações diversas da 

sua vida acadêmica no curso universitário (sala de aula, laboratórios, cantina). Nesse 

momento, aproximei-me de maneira informal desses alunos, em que pude iniciar as análises 

acerca do seu desenvolvimento de escrita no contexto digital. 

No sexto subitem, “As aulas no Curso de Letras/UFC”, dei início ao 

acompanhamento dos alunos nas aulas de uma disciplina da graduação, em que atuei como 

estagiária docente. Discorro detalhadamente como ocorreu esta investigação que compreende 

as análises do seu processo de escrita em alguns ambientes e ferramentas do meio digital 

diante das interações sociais estabelecidas entre os interlocutores na comunicação. Nesse 

momento da pesquisa, acompanhei o desenvolvimento de escrita desses discentes em várias 

situações e contextos da sua vida acadêmica em meio à interação on-line.  

Discorro no quarto item, “Práticas de escrita e meios digitais: Google Drive, 

Facebook e e-mail”, as principais temáticas que orientam as análises de dados e a construção 

da empiria deste estudo, são elas: interações formais versus informais; relações de hierarquia 

na escrita acadêmica; a escrita e o contexto comunicacional. 

No quinto item, “Práticas de escrita, interações e meios digitais”, retomo os 

estudos explorados no decorrer da pesquisa, a fim de apresentá-los como resultados da 

investigação, envolvendo as temáticas que o nortearam.  

Por fim, nas “Considerações finais”, apresento os principais achados e as 

constatações deste estudo, ressaltando sua relevância para as áreas afins, além de sugestões 

para pesquisas futuras. 
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2 ESCRITA NO MEIO DIGITAL E INTERAÇÕES SOCIAIS 

 

As discussões teóricas desta dissertação centram-se nas duas instâncias de análises 

que norteiam meu objeto de estudo: escrita no meio digital e interações sociais.  

Nesse sentido, encadeio este item conforme os conceitos teóricos dos estudos de 

autores que as embasam. Faço, primeiramente, um apanhado acerca dos conceitos das 

tecnologias digitais, apresentando a inovação na comunicação que emergiu nesse contexto de 

escrita, bem como a produção da escrita advinda de sua integração no meio social, a fim de 

apresentar, mais especificadamente, a escrita que ocorre no meio digital. Caracterizo, em 

seguida, os meios em que foram analisadas as formas de escrita dos alunos pesquisados, 

Google Drive, Facebook e e-mail, apresentando alguns conceitos que abrangem as análises 

deste estudo. Após isso, apresento as interações sociais segundo as definições de Goffman e 

Vygotsky, para enfim realizar a correlação com a escrita, relacionando os estudos de Goffman 

e as tecnologias. 

Os estudos que abrangem o uso das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) levam em consideração que a escrita se torna múltipla com o manuseio 

das tecnologias digitais, surgindo assim um novo ethos8 na comunicação, o hipertexto, a 

multimídia9, a hipermídia10. É o que acontece hoje claramente no espaço da cibercultura a 

escrita apresentando-se como mutável e dinâmica diante das necessidades de um grupo de 

falantes.  

A cibercultura é compreendida, segundo Lévy (1999), como o conjunto de 

técnicas, de práticas e de atitudes que permeiam a comunicação no meio digital. Centrada na 

informação, abrange modos distintos de pensamento, a partir de seu caráter participativo e 

interativo, que se desenvolve no ciberespaço. Um novo ambiente de comunicação que 

interconecta mundialmente os computadores, estreitando o acesso às informações, bem como 

a troca e a hibridação das culturas, por ser um espaço articulador que possibilita a conexão a 

                                                           
8 Ethos, na Sociologia, é uma espécie de síntese dos costumes de um povo. O termo indica, de maneira geral, os 

traços característicos de um grupo, do ponto de vista social e cultural, que o diferencia de outros. Seria assim, um 

valor de identidade social. Ethos que significa o modo de ser, o caráter. Isso indica o comportamento do homem 

dando origem à palavra ética. 
9 “O termo “multimídia” significa, em princípio, aquilo que emprega diversos suportes ou diversos veículos de 

comunicação. [...] Hoje, a palavra refere-se geralmente a duas tendências principais dos sistemas de 

comunicação contemporâneos: a multimodalidade e a integração digital” (LÉVY, 1999, p. 63).  

“A palavra “multimídia” remete ao movimento geral de digitalização que diz respeito, de forma mais imediata 

ou mais distante, às diferentes mídias que são a informática (por definição), o telefone (em andamento), os 

discos musicais (já feito), a edição (parcialmente realizado com os CD-ROMs e CD interativos), o rádio, a 

fotografia (em andamento), o cinema e a televisão.” (LÉVY, 1999, p.65). 
10 “A hipermídia integra texto com imagens, vídeo e som, geralmente vinculados entre si de forma interativa. 

Uma enciclopédia em CD-ROM seria um exemplo clássico de hipermídia” (LÉVY, 1999, p. 254). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade
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partir de várias formas de sociabilidade, sendo, dessa forma, um lugar de interações sociais, 

que ocorrem virtualmente. 

Nessa mesma perspectiva, Sibilia (2008) afirma que estamos passando por 

momentos de transformações, porém esse fato não abrange apenas a Internet, pois são 

evidentes os indícios de que estamos cruzando uma “época limítrofe, um corte na história; 

uma passagem de certo “regime de poder” para outro projeto político, sociocultural e 

econômico” (SIBILIA, 2008, p. 15). 

Silva (2012, p. 14) aborda ainda a interatividade na Internet como uma “nova 

modalidade comunicacional”, que acaba modificando o âmbito da comunicação, pois permite 

o redirecionamento da mensagem, da emissão e da recepção, em que o internauta “manipula a 

mensagem como coautor, cocriador, verdadeiro conceptor.”. Para tanto, sob a ótica de Rifiotis 

et al. (2010), as interações da fala constituem-se a partir de eventos comunicativos, que se 

fundam das regras de uso da escrita, sendo seu aprendizado a base para definir a competência 

comunicativa que unifica os participantes em uma comunidade da fala, neste caso específico, 

na cibercultura, um ambiente de conhecimento que abrange uma comunicação aberta de 

caráter interativo, constituída de acesso e conexão livre.  

Nesse contexto, na perspectiva de Lemos (2008), a Internet não é uma mídia no 

sentido que entendemos as mídias de massa, pois não há fluxo um-todos, e sim todos-todos, 

em que tanto o emissor quanto o receptor apresentam destaque no ato da comunicação, pois 

rompe com o modelo estático de emissor-receptor, propondo uma comunicação de troca, de 

integração e de intervenção dos participantes da comunicação. 

Dessa forma, essas práticas de comunicação não são vinculadas a uma ação 

específica, apresentando-se, sob a análise de Lemos (2008), de maneira não hierárquica pela 

possibilidade de conexão a qualquer hora. Para tanto, segundo Britto (2009, p. 168) “Assim 

de maneira cada vez mais recorrente, deparamo-nos com o ciberespaço, alterando nosso 

cotidiano, nossas ações, nossa forma de agir e pensar, nossa cultura.” 

Nesse sentido, fica evidente a renovação das configurações do todo 

comunicacional, dos valores e das trocas simbólicas que ocorrem na sociedade, gerados diante 

de uma atividade espontânea, descentralizada e participativa ocorrente no ciberespaço, 

ambiente interativo, vivo, inacabado, que suscita uma comunicação articulada, sem um 

sistema unificador. 

Portanto, nesta dissertação, compreendo que, no espaço virtual, a informação, 

assim como a escrita, é menos sujeita às formas de controle tradicionais, pois ela é 

transversal, descentralizada e multidirecional.  
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As análises de escrita dos alunos do Curso de Letras/UFC decorreram mediante as 

evidências empíricas do campo pesquisado nos meios em que realizei as observações.  

a) Google Drive: O drive virtual é uma das ferramentas do Google de 

armazenamento e sincronização de arquivos com um leque de aplicações de produtividade a 

depender do seu usuário, que oferece a edição de documentos, baseia-se no conceito de 

computação em nuvem11, pois o internauta poderá armazenar arquivos por meio deste serviço 

e acessá-los a partir de qualquer computador ou outros dispositivos compatíveis, desde que 

conectados à Internet. Entre as ações registradas, estão edições e comentários, criação de 

novos arquivos e até quando se renomeia alguma pasta ou documento. 

Na ferramenta Drive, o usuário pode inserir anotações ao longo de um documento, 

como também é possível visualizar todas as alterações feitas em um documento por meio do 

histórico e, caso necessário, reverter algumas delas. O uso é gratuito até o limite de 15 

gigabytes12
 por pessoa. A ideia é facilitar a vida dos usuários, pois esse aplicativo permite o 

trabalho com outras pessoas simultaneamente no mesmo documento, uma colaboração em 

tempo real. 

Nesse sentido, Santaella (2013) afirma que a comunicação em rede ocorre diante de 

compartilhamentos sob uma perspectiva “midiática e pervasiva”. O processo de escrita 

colaborativo é um marco destacável no meio digital, e os usuários se apropriam dos múltiplos 

recursos que os programas e aplicativos os oferecem, sendo, pois, evidenciadas as contribuições 

do uso das tecnologias na prática comunicativa. 

As perspectivas das tecnologias digitais chancelam a escrita em um processo 

colaborativo, Fiorentini (2006, p. 52, grifo do autor) reforça esse pensamento e esclarece que 

Na colaboração, todos trabalham conjuntamente co-laboram e se apoiam 

mutuamente, visando atingir objetivos negociados pelo coletivo do grupo. Na 

colaboração, as relações, portanto, tendem a ser não-hierárquicas, havendo liderança 

compartilhada e co-responsabilidade pela condução das ações.  

 

Nesse contexto, Dillenbourg (1999, p. 8, tradução nossa) afirma que “na 

colaboração, os parceiros fazem o trabalho juntos”. Isso significa que os integrantes não 

                                                           
11 O conceito de computação em nuvem refere-se à utilização da memória e das capacidades de armazenamento 

e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da Internet. O armazenamento de 

dados é feito em serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo 

necessidade de instalação de programas ou de armazenar dados. O acesso a programas, serviços e arquivos é 

remoto, através da Internet - daí a alusão à nuvem. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_em_nuvem 
12 O Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos, que oferece a edição de 

documentos, folhas de cálculo, apresentações e muito mais. Com o lançamento do Google Drive, o Google 

aumentou a capacidade de armazenamento do Gmail para 15 GB. 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Drive 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_em_nuvem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
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apenas realizam um trabalho em grupo, mas se envolvem em todas as etapas do processo 

colaborativo, e esta ação facilita o processo de aprendizagem. 

Tal como fundamentam os autores, os diálogos construídos na ferramenta Google 

Drive se direcionam a uma leitura hipertextual porque é fundamentada a partir de realidades 

textuais diferenciadas, ao mesmo tempo em que o leitor quer explorar o que foi escrito pelas 

alunas tanto na construção do projeto de pesquisa como nos diálogos que ocorrem entre elas, 

ele também pode sentir a necessidade de conhecer o histórico de edições, assim como as 

questões que já foram resolvidas, nesse contexto de análise, havendo, assim, interconexões 

entre as múltiplas informações, que não são sequenciais. 

Dessa forma, o leitor não fica predestinado a uma leitura linear, sequencial, 

unidimensional, pois essa progressão de leitura é determinada por ele, a partir de estratégias 

peculiares de leitura, bem como a depender de sua necessidade da abrangência de 

determinado conhecimento.  

Temos, então, uma leitura multilinear13, pois, na perspectiva de Gomes (2010), 

essa estrutura textual é aberta e dinâmica, sendo esses fragmentos textuais acessados de 

qualquer ponto, simultaneamente. Santaella (2013) confirma essa abordagem quando afirma 

que o leitor manipula a leitura do hipertexto, compondo sua estrutura a partir de suas escolhas 

de leituras, devido principalmente à pluralidade de linguagens que formam essa unidade 

textual.  

Medeiros (2014) corrobora esses conceitos, destacando estudos acerca da 

multimodalidade dos textos. Segundo a referida autora,  

Num ambiente virtual, o texto em si, o suporte, o design da tela, o arranjo dos 

diversos itens, as formas, os tamanhos, as cores, tudo isso compõe a 

multimodalidade. Todos esses elementos vão para além da função estética, eles 

também participam da construção de sentido pelo sujeito, ajudam a definir as 

escolhas que serão feitas [...] (MEDEIROS, 2014, p. 591) 

 

Nesse sentido, o termo multimodal, diante da peculiaridade do estudo da referida 

autora, não se direciona apenas àquele que contém imagens, links, tabelas dentre outros, mas 

estendendo-se à influência que o meio digital tem diretamente com a relação que os sujeitos 

estabelecem entre o ambiente, bem como entre os próprios sujeitos, materializadas “por meio 

do leiaute e dos usos que são feitos dos recursos disponíveis.” (MEDEIROS, 2014, p. 602). 

b) Facebook: O termo Facebook é composto por face (que significa cara em 

português) e book (que significa livro), criado em 2004, por dois adolescentes. Sua adesão 

                                                           
13 Pinheiro e Araújo (2012) caracterizam a leitura hipertextual como multilinear. Em outras referências, encontrei 

o termo não linear para referendar a leitura hipertextual. 
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inicialmente era restrita apenas para estudantes da Universidade Harvard, e logo foi a muitas 

universidades individuais. Nesse ambiente, os usuários criam perfis que contêm fotos e listas 

de interesses pessoais, trocando mensagens privadas e públicas entre seus amigos.  

O Facebook possui várias ferramentas, como o mural, que é um espaço na página 

de perfil do usuário, permitindo a postagem de mensagens a serem visualizadas pelos seus 

amigos. Essa rede social possui também aplicativos, com os mais diversos assuntos e eventos, 

em que a pessoa pode convidar todos seus amigos para participar. Hoje, é considerada a rede 

social mais utilizada em todo o mundo por usuários ativos mensais14. 

Santaella (2013, p. 273) aborda que, diante da integração nas mídias digitais, há 

uma “construção coletiva do conhecimento” a partir das redes de cooperação mútua, em que os 

membros do grupo “fazem coisas e resolvem problemas juntos”. Dessa forma, pessoas com 

interesses comuns a um propósito se conectam e se aproximam, a fim de colaborar umas com as 

outras e encontrar soluções viáveis para questionamentos afins. A autora afirma ainda que as 

mídias comunicacionais proporcionam ao usuário a construção e a coesão de grupos que se 

constituem a partir de interesses e objetivos comuns entre os membros. 

c) E-mail: o e-mail 15 é a abreviatura de eletronic mail, uma interface que permite 

compor, enviar e receber mensagens, textos, figuras e outros arquivos por meio da Internet. É 

um modo assíncrono de comunicação, ou seja, independe da presença simultânea do 

remetente e do destinatário da mensagem, sendo muito prático quando a comunicação precisa 

ser feita entre pessoas que estejam distantes. Silva (2012) define o e-mail como o serviço mais 

usado no ciberespaço, permitindo a troca de informação escrita. Ele aborda ainda que o 

caráter eletrônico resgata, de certa forma, a cultura oral, sendo representada pelos emoticons, 

símbolos, a fim de expressar emoções e sentimentos. Segundo Leslie (1994), o e-mail trouxe 

de volta da própria escrita, no tempo em que o conhecimento era transmitido oralmente. 

Nessa perspectiva, o fluxo de informações escritas aumentou consideravelmente com o 

advento do correio eletrônico (e-mail), que se encontra entre o meio de comunicação mais 

importante e usado no meio digital. 

A partir das definições apresentadas neste estudo acerca das interfaces utilizadas 

no ciberespaço e especialmente dos meios Google Drive, Facebook e E-mail, é importante 

destacar que a sociedade está inserida em uma inovação no meio de comunicação, que surge 

diante das novas técnicas, das práticas e das atitudes de pensamento. Esse moderno ambiente 

de interface da escrita permite a combinação de vários modos de comunicação, pois a escrita, 

                                                           
14 Disponível em: http://www.significados.com.br/facebook/ 
15 Disponível em: http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_web2/parada_01/para_saber_mais/diferenca.htm 

http://www.significados.com.br/facebook/
http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_web2/parada_01/para_saber_mais/diferenca.htm
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ao longo do tempo, vem sendo ressignificada diante da cultura digital. Nesse contexto, Lévy 

(1999, p. 212) fundamenta essa ideia argumentando que  

[...] a função da palavra viva mudou, uma parte de suas missões puramente orais 

tendo sido preenchidas pela escrita: transmissão dos conhecimentos e das narrativas, 

estabelecimentos de contratos, realização dos principais atos rituais ou sociais.  

 

Com base nesses conhecimentos, a escrita virtual, foco de estudo deste trabalho, 

vem abrangendo transformações peculiares tanto na sua maneira de se constituir em alguns 

aspectos de sua construção como nas formas de sociabilidade e de interconexão com o 

conhecimento. É sobre essa discussão que se fundamenta esta dissertação. 

Nesse contexto, sob a perspectiva de Medeiros (2014), compreendo que as 

evoluções históricas, sociais, culturais e principalmente tecnológicas proporcionam a 

ampliação e a manifestação de novos gêneros e maneiras de comunicação oral e escrita. A fim 

de consolidar esta abordagem, Marcurchi (2007) afirma que os gêneros textuais são 

maleáveis, dinâmicos e plásticos, pois eles surgem, desaparecem, se transformam, se cruzam 

e, normalmente, se constituem ancorados uns nos outros. Independem também de decisões 

individuais e não são facilmente manipuláveis, sendo resultado de determinações 

sociocomunicativas. Trata-se ainda de formas socialmente desenvolvidas em práticas 

comunicativas que dão ordem e estabilidade à comunicação cotidiana por se aportarem em 

modelos comunicativos. 

É, ainda nesse contexto, que as novas escritas surgem principalmente no ambiente 

digital, pois imagens, sons, ícones, links, animações, vídeos aparecem de maneira inovadora 

diante das necessidades comunicativas entre os interlocutores, em que são adequadas 

conforme o propósito comunicativo de cada usuário, bem como a interação social estabelecida 

entre os interlocutores, temática que merece destaque por ter se consolidado de maneira 

relevante neste estudo. 

Nesse sentido destaco os estudos sociointeracionistas de Vygotsky (2007), os 

quais trazem o entendimento de que o ser humano interage com outro a partir das relações 

sociais que estabelecem entre si, pois, desde o nascimento, por dependermos uns dos outros, 

inserimo-nos em um processo histórico social que nos oferece informações acerca do 

ambiente no qual vivemos, proporcionando a nossa construção sobre o mundo, e, assim, 

passamos a construir a nossa história a partir da vivência em coletivo.  

Sob essa análise, Koch (2006) aborda que o sentido de um texto é evidenciado 

principalmente pela integração do leitor com o discurso do texto. É nesse processo que a 

escrita se torna um importante símbolo da realidade. Assim, Vygotsky (2007) aponta a 



23 

 

distinção entre significado e sentido, o significado do signo linguístico é estabelecido pela 

sociabilidade, enquanto o signo é interpretado pelo sujeito a partir do contexto social e pessoal 

em que vive, expressando, dessa forma, os aspectos pessoais do interlocutor. 

As atividades fundantes da comunicação pontuam um intercurso social que se 

desenvolve a partir de “rituais interpessoais” (GOFFMAN, 2012), perpassando nas relações 

simbólicas, acometidas pela ocasião e pela situação social que envolve os interlocutores. 

Nesse sentido, o autor aborda que “[...] o ator e o receptor estão em muitas relações diferentes 

entre si, e nenhuma delas normalmente recebe uma determinabilidade exclusiva e contínua 

cerimonial”. (GOFFMAN, 2012, p. 64).  

Nessa perspectiva, os eventos comunicacionais variam conforme a relevância que 

os participantes dão a eles. Para tanto, Vygotsky (2007) direciona seu aporte teórico à 

interação social e à dimensão histórica, fatores relevantes e fundamentais para o 

desenvolvimento mental, pois é na sociabilidade que o homem se integra à cultura, à história, 

ao signo, intensificando suas funções cognitivas. 

Essa forma de aprendizagem, apresentada nos estudos de Vygotsky (2007), é uma 

construção comum e partilhada entre a criança e o adulto no contexto da interação social. 

Esses esboços são claramente apresentados na constituição de sua destacável tese sobre 

“transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal” (VYGOTSKY, 2007, 

p. 58). Essa concepção fundamenta a ideia de que as interações sociais situam, de certa forma, 

o comportamento e as atitudes do indivíduo nelas inserido, por conseguinte, adquirindo não 

só a conduta, mas os costumes dos sujeitos que atuam nesse ambiente.  

A aquisição de novas linguagens é outro fator que também se relaciona com a 

origem social, pois o processo comunicativo não se desenvolve de forma isolada, e sim diante 

das diferentes relações sociais que há entre os interlocutores, fato que, na perspectiva de 

Vygotsky (2007), envolve todo o sistema de representação simbólica da realidade vivida. 

Nesse sentido, o indivíduo não conhece nem compreende o desenvolvimento do 

ser humano isolado e afastado da sociedade. Então, as relações do homem com a realidade 

vivida são as sociais, assim, nosso comportamento está diretamente ligado à nossa vivência 

social. Da mesma forma que Vygotsky, aproximamos as ideias de Goffman que me situa 

nesse pensamento quando afirma que “sempre que o indivíduo está na presença de outros, ele 

se compromete a manter uma ordem cerimônia através de rituais interpessoais” (GOFFMAN, 

2012, p. 161). 

Isso envolve a ordem cerimonial que a sociedade impõe sobre as variadas 

situações sociais, pois há “uma necessidade de abandonar interesses privados e demonstrar 
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obediência a ordens” (GOFFMAN, 2012, p. 222).  

O cerimonial, segundo Goffman (2015), é definido por atividades, nas quais se 

reúnem os procedimentos socioculturais, sendo as regras o protocolo primordial para a 

realização das ações. Interpretado também como um conjunto de formalidades, regras e 

normas a serem seguidas socialmente, em que o indivíduo deve se adequar ao segmento de 

conduta estabelecido pela sociedade na qual está inserido. A organização pessoal é, dessa 

forma, constituída a partir da interação social convencional, refletida sob a sistematização, 

bem como no status institucionalizado nos ambientes sociais. 

Sob essa ótica, Goffman (2015) afirma que o eu surge não apenas da interação 

com os outros - relações pessoais e profissionais - mas também das disposições que se 

desenvolvem em uma determinada organização, dentro dos limites de um sistema 

padronizado sob o controle social. Portanto, a sociedade, por meio das bases sociais e 

institucionais, atribui-nos um eu, sob uma perspectiva da experiência moral e categoria social.  

Ainda sob suas análises, por representar uma simbolização de eventos e a 

apresentação da realidade, o cerimonial objetiva atender a funções latentes quando exibe 

determinada instituição diante de seus padrões sociais, bem como expor os acontecimentos 

pessoais, em que são mostradas as representações comportamentais, as relações dinâmicas e 

as ações padronizadas de seus integrantes.  

Goffman (2009) aborda, ainda, a importância das relações sociais na constituição 

dos comportamentos, o que condiciona os sujeitos a se portarem não somente diante do 

ambiente no qual se encontra, mas primordialmente a partir das interações que permeiam 

entre os indivíduos. Havendo, assim, segundo o autor, uma necessidade de adequar-se a uma 

coletividade, abandonando seus interesses peculiares, a fim de seguir regras e normas que 

regem cada situação no meio social.  

Nesse sentido, o autor ancora-se ainda na perspectiva de que os indivíduos são 

produto da sociedade mais que produtores, estudando as instituições e contrapondo-se à 

análise específica das pessoas (Goffman, 2012)16. Caracteriza o homem como um ser social, 

                                                           
16 Outro fator relevante para embasar as análises desta pesquisa é a fundamentação dos estudos de Nunes (2007) 

com base na “análise do quadro” (frame analysis) de Goffman, a fim de “explicar a variedade, a adequabilidade 

e as modificações nas formas de comunicação.” Apresento como referência deste trabalho essas temáticas de 

estudos, direcionando-me à constituição de textos tanto de esfera acadêmica quanto com pretensões de 

comunicação entre amigos, como os diálogos. Contudo, não me aprofundei no fundamento da “análise do 

quadro” por apresentar direcionamentos diversos e abrangentes, sabendo também que demandaria certo tempo 

para compreender esse viés de estudo, bem como para correlacioná-lo com minha temática de estudo. Destaco 

esse saber goffmaniano específico de maneira relevante ao meu trabalho, mas sem aprofundamentos, pois me 

detenho com mais precisão nas interações sociais como elementos importantes na construção, bem como 

interpretação acerca da construção da linguagem. 
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organicista, em que a sociedade e os fatos sociais se organizam como um corpo, seguindo a 

ordem das coisas. Similarmente, Vygotsky (2007) aborda que a interação social perpassa na 

sociedade conjuntamente com a influência do produto da cultura, uma complementando a 

outra no processo de relação social. 

Baseando-me nesses estudos, nesta dissertação, realizo uma análise das 

constituições de escrita, enfatizando que a prática de escrita decorre não somente do meio no 

qual o interlocutor se encontra, neste caso específico de estudo, o meio digital, mas também 

essas práticas são mediadas pelas interações sociais entre os sujeitos da comunicação. Nessa 

abordagem de estudo, assim como o comportamento, o indivíduo também representa sua 

escrita, no contexto de sua sociabilidade em determinado grupo social ou mesmo diante das 

exigências de uma instituição. 

Essa perspectiva é muito relevante para os estudos que fundamentam a minha 

pesquisa, partindo desse pressuposto, a escrita é um produto social de domínio puramente 

coletivo, e o indivíduo, ao mesmo tempo em que a constitui, a registra, o que vem a ser um 

documento histórico, pois fica registrado no corpo social a partir de um conjunto de 

convenções que compreendem uma gama de acordos sociais. 

Nesse sentido, baseio-me no estudo de Nunes (2007, p. 2) para empregar nesta 

pesquisa “a perspectiva sociolinguística de Goffman e sua análise das formas da conversação, 

elaborada numa época em que não existia a comunicação intermediada por computadores.” 

Assim, apesar de os estudos fundamentados por Goffman acerca das interações sociais, bem 

como das representações construídas pelos sujeitos diante de cada ambiente ou mesmo dos 

indivíduos17 que nele interagem terem sido embasados muito antes da consolidação das 

mídias digitais como instrumentos de interação e de comunicação na sociedade, esses se 

mostram de bastante relevância para a construção das minhas análises investigativas, visto 

que, além de já ser referendado em trabalhos que envolvem análises de Comunicação 

Mediada por Computador (CMC), apoio-me nos preceitos de Miller (1995) apud Nunes 

(2007) quando este afirma que a relação existente entre os usuários em páginas virtuais são 

derivadas das interações face a face, ressalto-as como sendo um fator de suma relevância para 

as análises deste trabalho, a fim de que as interações no meio digital decorram, dependendo 

também de como se transcorrem as interações fora do meio digital. 

                                                           
17 No caso da comunicação ocorrida entre várias pessoas, como é o que acontece nas redes sociais, há uma 

“representação coletiva” dos indivíduos que dela fazem parte. Sendo assim, na perspectiva de Goffman (2013), o 

indivíduo faz uso dos valores instituídos e reconhecidos pela sociedade ao se apresentar diante dos outros 

indivíduos, a fim de encaixar-se ao que a plateia espera dele na atuação. 
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Ainda nessa perspectiva, Santaella (2013) afirma que um grupo de usuários em 

uma rede social se conecta a partir das relações que são estabelecidas entre os atores desse 

grupo fora do meio digital, chancelando, assim, o papel fundamental que as interações fora da 

rede apresentam para a concretização dos laços sociais entre os diversos usuários conectados. 

É dessa forma que me firmo na teoria de interação social face a face fundamentada por 

Goffman, pois não pretendo somente evidenciar neste estudo a construção de textos, de 

diálogos no meio digital e acadêmico dos alunos do Curso de Letras/UFC, mas 

prioritariamente relacionar a decorrência dessas vias de escrita às interações sociais ocorrentes 

fora do meio digital entre os sujeitos atuantes na escrita.  

Portanto, as temáticas que fundamentam esta pesquisa são a escrita no meio 

digital e as interações sociais entre os sujeitos atuantes na constituição dessa escrita, sabendo 

que essa decorre também de maneira conexa às relações que os sujeitos mantêm entre si. 

Nesse sentido, a comunicação nos ambientes virtuais, que é o meu foco de 

pesquisa, altera-se diante das necessidades e das peculiaridades de escrita dos interlocutores 

envolvidos na conversação, e não somente devido às influências e às mudanças 

comunicacionais que as práticas de escrita do meio digital delineiam em meio aos seus 

internautas, pois, mesmo se comunicando no mesmo ambiente, utilizando a mesma 

ferramenta virtual, inserido na mesma rede social, o internauta estabelece uma comunicação 

distinta para cada interlocutor envolvido nesse processo comunicacional.  

Assim, observo que a escrita não segue nem se constitui por caminhos isolados, 

alargando-se a um processo constante de interação social, bem como diante de 

comportamentos estabelecidos em diferentes ocasiões e situações. Fato que percebo, como se 

verá, na interatividade entre os estudantes de Letras/UFC nos diálogos construídos na 

ferramenta Google Drive, na rede social Facebook e nos e-mails, pois, mesmo atuando em um 

próprio ambiente, esses internautas adequam sua comunicação ao referido interlocutor, 

apresentando transformações e ajustes ao processo de escrita diante de cada ato 

comunicacional.  

Portanto, partindo dessas discussões, o estudo etnográfico que realizei neste 

período com os estudantes do Curso de Letras/UFC em seus diferentes contextos, permitiu-

me compreender suas práticas de escrita nos contextos específicos dos estudantes analisados 

no decorrer das observações. 

Dando continuidade ao aporte teórico, no próximo subitem, serão apresentadas e 

discutidas algumas experiências (Dissertações e Teses) acerca da comunicação no meio 

digital, a fim de destacar também algumas temáticas peculiares do meio digital. Nesse 
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sentido, serão retratadas algumas pesquisas e investigações desenvolvidas neste campo. Esta 

discussão busca compreender elementos que possam designar relações para a expansão do 

conhecimento desta pesquisa, bem como estabelecer as diferenças e as peculiaridades que este 

trabalho apresenta. 

 

2.1 Experiências da pesquisa discutidas: um estudo bibliográfico 

 

Para a fundamentação de uma investigação científica, é importante atestar e 

compreender outras experiências na forma de abordagem dos conteúdos curriculares, a fim de 

identificar parâmetros e resultados em outros trabalhos correlatados que nortearão o 

desenvolvimento deste processo investigativo, fundamentando, assim, as ideias e os conceitos 

discutidos no embasamento da presente pesquisa. 

Dessa forma, com o objetivo de identificar pesquisas que abordem os processos 

de escrita no âmbito da comunicação no meio digital, bem como os aspectos que influenciam 

e determinam a construção de escrita dos sujeitos atuantes na comunicação, foi procedido um 

levantamento de teses e dissertações que direcionassem seus estudos a esses contextos de 

análises. Conduzi minha busca por trabalhos que tratassem desses temas em evidência a partir 

da delimitação de palavras-chave: escrita; meio digital; escrita acadêmica; contextos de 

escrita. Essa procura foi de suma relevância, pois, além de ser necessário um recorte para o 

desenvolvimento das discussões das experiências na fomentação desta pesquisa, deparei-me 

com diversas pesquisas que tratavam de um desses assuntos de maneira superficial, enquanto 

outras direcionavam suas análises de maneira categórica e substancial, por se tratar de seu 

fundamento investigativo. E foi justamente nessas pesquisas que me aprofundei para 

descrevê-las neste trabalho. 

Realizei o levantamento nas bibliotecas virtuais por meio do acesso ao Google 

Acadêmico18. Tomei como base também o Banco de Teses19 da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esse repositório apresenta 

trabalhos, resultados de mestrados acadêmicos e profissionais, bem como teses de doutorado 

de Instituições de Ensino Superior (IES) de diversas regiões brasileiras, nas diversas áreas. 

Destaquei quatro pesquisas de universidades brasileiras a serem apresentadas nesta 

dissertação, Universidade Federal do Ceará (UFC), Pontifícia Universidade Católica do Rio 

                                                           
18 Disponível em: https://scholar.google.com.br/. 
19 Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/. 

https://scholar.google.com.br/
http://bancodeteses.capes.gov.br/
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de Janeiro (PUC), Universidade Católica de Brasília (UCB), Universidade Federal Do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), dentre elas uma tese de doutorado e três dissertações de mestrado. 

A partir da busca desses trabalhos, procurei identificar aqueles que mais se 

aproximassem dos objetivos da minha pesquisa, a fim de fazer um paralelo ao estudo que 

realizo no decorrer deste processo investigativo, como também revelar as peculiaridades que 

constam no desenvolvimento desta investigação, fundamentadas no decorrer das análises.  

Pereira (2014) aborda, em sua pesquisa, o letramento em contexto digital na 

educação, um trabalho que partiu da ideia de que a escrita, quando veiculada à Internet, requer 

um letramento específico pelo fato de o meio digital ter ressignificado o desenvolvimento dos 

processos comunicativos. 

Para alcançar os objetivos dessa pesquisa, o autor partiu do pressuposto de que os 

diferentes contextos viabilizam o desenvolvimento do letramento digital. Com esse estudo, 

Pereira (2014) objetiva analisar o lugar do letramento digital nas práticas de linguagens no 

computador, desenvolvidas por uma escola pública, no âmbito das linguagens em ambientes 

digitais. 

A referida pesquisa consiste em um estudo de caso, de caráter qualitativo 

interpretativista, em que o autor considerou diversos contextos: inicialmente o 

prescritivo/orientativo, diante das análises dos demais contextos, a saber, o das condições 

físicas, o da formação docente e o das práticas. A inclusão de todos esses contextos na 

referida pesquisa se justifica pela compreensão da inserção dos letramentos no contexto 

escolar está condicionada por diversas dimensões. Os resultados desse estudo indicaram:  

(1) falta de sintonia entre os diversos contextos analisados, tendo como 

consequência uma inserção mínima do letramento digital, no currículo escolar; (2) 

pouca afinidade dos docentes com as condições físicas disponíveis; (3) formação 

docente insuficiente para o desenvolvimento do letramento digital; (4) as práticas 

letradas digitais ainda são bastante incipientes e pontuais, e consideram pouco as 

práticas sociodiscursivas dos alunos exteriores à escola. (PEREIRA, 2014, p. 8) 

 

Segundo essas análises, Pereira (2014) constatou que nem todos os discentes 

utilizam o computador na escola pesquisada, uma prática exercida com frequência mensal ou 

bimestral, fato que distancia os alunos do letramento digital, dentro de uma perspectiva dos 

multiletramentos. O que confirma a má utilização dos ambientes tecnológicos disponíveis na 

escola e direcionados para o desenvolvimento do letramento digital e dos multiletramentos. 

Dessa forma, o autor concluiu que as práticas de linguagens precisam ser 

redimensionadas para contemplarem e evidenciarem o letramento digital no âmbito escolar. 
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Costa (2014) realiza uma reflexão acerca das novas práticas de leitura e escrita na 

era digital, em que investiga como se dão os novos processos de leitura e escrita de 

adolescente entre 11 e 14 anos de idade. Considera o ciberespaço um lugar de múltiplas falas, 

daí o interesse em averiguar como ocorre essa experiência com a literatura nesse contexto de 

comunicação. 

Além de focar em seus estudos como decorrem as novas práticas de leitura e de 

escrita na era digital, a autora direciona sua pesquisa também para a compreensão do que toca 

a geração touch20, a fim de compreender como a pluralidade dos saberes circula dentro e fora 

da escola. 

O desafio de sua pesquisa circunda em dois aspectos: a) observar a comunicação 

no ciberespaço, ambiente de múltiplas linguagens e b) averiguar como decorre a experiência 

com a literatura nesse contexto de comunicação. 

O desenvolvimento do trabalho é permeado por relatos pessoais da autora, em que 

ela se situa no tocante ao que está sendo descrito na investigação. Não há menções de que seja 

uma etnografia, mas os relatos de seu percurso investigativo envolvem o leitor em meio às 

suas experiências. 

Sua problematização fundamenta-se em base de alguns questionamentos. A 

questão norteadora refere-se à geração touch. Suas práticas, as identidades que surgem nesse 

cenário, como ocorrem as relações entre os adolescentes. Essas indagações direcionam-se às 

peculiaridades da pesquisa: Como se dá a experiência literária desses adolescentes? As 

tecnologias são mediações ou estão integradas? O hipertexto constitui uma nova relação com 

o saber? O que a Escola pode aprender no cotidiano dessa geração? 

Segundo algumas considerações difundidas pela autora, os alunos acreditam que o 

escrever bem está relacionado principalmente ao domínio da norma padrão e às questões de 

coesão e de coerência. Porém, afirmam que o maior desafio da escrita é a criatividade. Assim, 

sob sua perspectiva, a escola distancia a realidade da fantasia e consequentemente a leitura da 

escrita, por não valorizar o que o aluno traz de seu cotidiano, sobrepondo “o conhecimento 

global à história privada” (COSTA, 2014, p. 146). 

Dessa forma, a autora vai muito além da pesquisa acerca do desenvolvimento da 

leitura e da escrita da geração touch, por fundamentar seus estudos também no processo de 

ensino-aprendizagem dos jovens, em que destaca as lacunas ainda existentes na educação. 

                                                           
20 Em poucos anos, os tablets deixaram de ser uso exclusivo dos adultos e passaram para as mãos das crianças. 

Intuitivos, interativos e de fácil utilização, criam uma nova geração: a touch-screen generation. Disponível em: 

http://www.noticiasmagazine.pt/2013/conhece-a-geracao-touch-screen/. 

http://www.noticiasmagazine.pt/2013/conhece-a-geracao-touch-screen/
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Segundo Costa (2014), a multiplicidade de saberes que circulam fora da escola 

constitui um dos maiores desafios no meio da comunicação contemporânea. Portanto, a autora 

conclui seu trabalho destacando a responsabilidade da escola no incentivo à leitura e à escrita 

diante dos novos modos de ler e de escrever, tendo como proposta uma reflexão sobre a teoria 

e a prática. 

Silva (2012) aborda em sua pesquisa as percepções dos universitários do Curso de 

Letras acerca das diversas formas de escrita ocorrentes no ciberespaço, objetivando: a) 

caracterizar a linguagem desses jovens no ambiente das redes sociais; b) observar os usos da 

linguagem digital e da escrita formal na Web; c) investigar se a linguagem escrita nas redes 

sociais envolve problemas na escrita desses alunos fora do ambiente virtual. 

Dessa forma, o foco desse estudo é a análise dos usos das linguagens no meio 

digital dos estudantes de Letras. A autora concluiu que a escrita se apresenta de várias 

maneiras no ciberespaço, devido às diversas maneiras comunicacionais que geram distintos 

discursos nas diferentes formas de escrita, como abreviações, símbolos, ícones, símbolos, 

sons, entre outros, havendo, assim, uma variedade no modo de se comunicar no ciberespaço. 

Silva (2012) observou também que, embora a escrita dos alunos do Curso de 

Letras se configure de diferentes modos no meio digital, estes se mostram sempre cautelosos 

na comunicação escrita. E que, mesmo em ambientes que permitem a escrita informal, livres 

de regras gramaticais, como Facebook, esses sujeitos tendem à escrita formal. 

A autora afirma, ainda, que, embora as redes sociais suscitem uma nova 

reconfiguração na escrita, a comunicação é vista sob diferentes concepções e formas de 

escrita, atingindo distintas formas de leitura. Essas expressões abrangem os mesmos objetivos 

comunicacionais dos textos escritos de maneira formal. Dessa forma, destaca a relevância dos 

profissionais da educação nesse trabalho dos fenômenos da escrita.  

Os resultados dessa pesquisa evidenciam que, mesmo diante dessas diferentes 

maneiras de escrita ocorrentes no meio digital, os alunos investigados primam pelo uso formal 

da escrita, empregando, geralmente, a escrita padrão-culta, independente do ambiente de 

comunicação, bem como dos interlocutores participantes dessa ação. Isso se dá, segundo a 

análise da autora, pela responsabilidade que os alunos do Curso de Letras absorvem de 

escreverem seguindo os padrões da norma culta da língua, levando consigo o encargo de se 

diferenciarem dos demais indivíduos por meio da escrita e também devido à responsabilidade 

atribuída pela sociedade a esses estudantes, por serem do Curso de Letras.  

Lamb (2004) apresenta um estudo que direciona as análises para a construção da 

escrita sob a influência do contexto familiar, direcionando suas observações para as relações 
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estabelecidas entre sujeito-família-escola e suas influências no desenvolvimento textual dos 

indivíduos pesquisados. 

Sua pesquisa tem como objetivo central “procurar elementos determinantes para 

as diferenças no desempenho em produção textual de sujeitos na faixa etária de nove aos onze 

anos de idade, num meio sociocultural favorecido.” A autora destacou três objetivos 

específicos que norteiam seu estudo, quais sejam: 

a) caracterizar quais traços das rotinas familiares são comuns nas vidas dos 

sujeitos que redigem textos eficientes e daqueles que não redigem textos 

eficientes;  

b) verificar a presença da leitura significativa como elemento determinante para a 

competência textual dos sujeitos; e 

c) mapear as formas de transmissão do capital cultural nas famílias dos sujeitos da 

pesquisa. 

 

Então, para compreender como decorre o desempenho textual dos alunos 

observados, a pesquisadora focou suas análises em um contexto de formação e de construção 

da escrita, no caso em estudo, a família.  

Nessa perspectiva de análise, a condução de sua pesquisa se direcionou ao estudo 

de mecanismos que interferem no desempenho da produção textual dos sujeitos pesquisados, 

assim a autora focou suas análises nos contextos de vida desses indivíduos, visto que seu 

aporte investigativo seria o contexto familiar. Inicialmente, a pesquisadora não delimitou o 

número de participantes de sua pesquisa, ou melhor, quem seria pesquisado. Ela optou por 

conhecer primeiro o contexto de vida de alguns indivíduos na faixa etária entre nove e onze 

anos de idade, as condições de letramentos nos quais os sujeitos estavam inseridos, por meio 

de entrevistas com os pais, os professores e os próprios alunos que seriam selecionados para a 

investigação.  

O processo investigativo desta pesquisa se deu com análise de redações 

produzidas pelos alunos, sendo formados assim grupos de alunos, o primeiro composto por 

alunos que atingiram os objetivos contemplados em uma tabela de avaliação construída e 

estabelecida pela própria pesquisadora, o segundo por aqueles alunos que atingiram 

parcialmente esses objetivos, e o terceiro formado por alunos que não atingiram os objetivos 

mínimos. Foram construídos também perfis dos estudantes selecionados para participarem da 

pesquisa sob tais categorias: entrevistas feitas com os alunos, seus professores, seus pais e 

análises dos textos escritos pelos alunos. Diante da perspectiva da autora, esse conjunto de 
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informações seria o aporte para sua compreensão das configurações de escrita no contexto 

familiar como era pretendido pela pesquisadora. 

Nesse contexto de análise, ela destacou três questões norteadoras para seu estudo: 

1. Que fatores determinam que alguns alunos redijam boas produções textuais e outros não? 2. 

Qual o papel da cultura escrita no cotidiano dos alunos? 3. Quais elementos são comuns ao 

cotidiano escolar das crianças e de que forma esses elementos definem a qualidade da 

produção textual? 

Assim, na condução de sua pesquisa, Lamb (2004) considerou dois pressupostos 

que são retomados na conclusão, são eles: 1. Existe uma interação entre fatores familiares, 

pedagógicos e individuais que interferem na qualidade da produção. 2. A leitura, 

isoladamente, não é fator determinante para o sucesso na produção textual. 

A condução da pesquisa se deu em uma escola particular de classe média em 

Porto Alegre. Segundo as análises discorridas pela pesquisadora, a construção de escrita dos 

alunos se dá por um conjunto de circunstâncias que nascem entre a família, o currículo escolar 

e a ação da própria criança, sendo, dessa forma, uma rede de relações que determina o grau de 

dificuldade na aprendizagem escrita desses estudantes pesquisados. Foram demonstrados 

também indícios de que os “pais ou familiares que convivem diariamente com esta criança, 

favorecem o desenvolvimento da sua competência linguística se demonstrarem nas suas 

relações coerência nos discursos e consonância nas suas ações” (LAMB, 2004, p. 121). 

A partir das experiências lidas e mencionadas neste estudo, foi possível 

compreender que o meio digital, de fato, estabeleceu novas maneiras de comunicação, bem 

como redimensionou o processo de escrita nesse ambiente, em meio a novos recursos que a 

era digital oferece aos seus interlocutores, como imagens, sons, ícones, vídeos, áudios, links, 

desprendimento das regras gramaticais, havendo, assim, uma pluralidade na produção escrita, 

e que sua construção abrange diversos fatores que a determinam, dentre eles estão o contexto 

sociocultural, a situação comunicacional, o suporte, o propósito comunicativo, o histórico de 

letramento, sendo enaltecidos, assim, diante de aspectos que envolvem a situação da fala, o 

próprio propósito comunicativo, como também a vontade de expressão dos interlocutores. 

Em contrapartida, a autora parte da ideia de que, para além dessas reconfigurações 

que a comunicação no ciberespaço proporcionou aos seus usuários, a construção da escrita 

nesse ambiente é fundamentada também, segundo as análises no decorrer deste processo 

investigativo, pelas interações sociais estabelecidas entre os interlocutores da comunicação 

principalmente fora do ambiente digital, pois, diante das observações e dos trabalhos 

embasados nesse assunto, as relações mantidas no meio digital são mediadas pela maneira 
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como os usuários interagem entre si fora dele. É desse modo que, neste processo 

investigativo, foco minhas análises não só para o que esse ambiente oferece de inovador para 

a construção da comunicação, mas sim como ela ocorre diante das variadas relações sociais 

difundidas nesse ambiente de escrita e principalmente fora dele. 
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3 UMA APROXIMAÇÃO ETNOGRÁFICA ÀS PRÁTICAS DE ESCRITA DOS 

ESTUDANTES DO CURSO DE LETRAS/UFC 

 

Se você quer compreender o que é a ciência, você deve olhar, em primeiro lugar, 

não para as suas teorias ou as suas descobertas, e certamente não para o que seus 

apologistas dizem sobre ela; você deve ver o que os praticantes da ciência fazem. 

Em antropologia, ou de qualquer forma, em antropologia social, o que os 

praticantes fazem é a etnografia. (GEERTZ, 1989, p. 4) 

 

3.1 O meu lugar na pesquisa 

 

O Curso de Letras21 da Universidade Estadual do Ceará (UECE) que realizei no 

período de 2000.2 a 2005.1 aproximou-me dos estudos linguísticos, bem como das 

construções textuais que apresentam estruturas diversas. Nessa época, a Internet adentrava 

com veemência a maioria das residências brasileiras, enquanto que, em outras localidades do 

Brasil, essa tecnologia já era presente e comum nas atividades diárias. Contudo, no interior do 

Sertão Central (Senador Pompeu, CE), onde morava, esse processo de imersão tecnológica 

ocorria com muita lentidão, deixando a comunidade curiosa acerca dos novos processos 

tecnológicos. 

Em seus estudos, Britto (2009) confirma esta trajetória quando afirma que a 

Internet não abrange de forma igualitária a sociedade de todas as regiões do globo, excluindo, 

em algumas situações, aqueles que pouco mantêm contato com o ciberespaço. E era 

exatamente assim que ocorria naquela época com esses cidadãos daquela cidade.  

O exercício da docência permeou minha trajetória na metade do Curso de Letras, 

o que me trouxe muitas surpresas e, ao mesmo tempo, dificuldades. Em primeira instância, o 

                                                           
21 A implantação do Curso de Letras no Brasil se deu diante de algumas contradições, bem como de dificuldades 

de sua efetivação de maneira reconhecida. Em virtude disso, antes mesmo da criação das primeiras faculdades de 

Letras, a formação dos principais estudiosos das línguas e das literaturas eram autodidatas. Somente em 11 de 

abril de 1931, pelo Decreto 19.852, o governo incorporou novos cursos no Brasil a partir de uma reorganização 

na Universidade, dentre eles a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A expansão dos Cursos de Letras Brasil 

afora foi um importante marco na história do ensino superior do país, sendo a maioria formada como parte da 

criação das faculdades de Filosofia e Ciências. Assim, o lugar de destaque para os estudos das línguas e das 

literaturas é recente. O Curso de Letras passou a ser medula do sistema universitário da época, tendo por 

objetivos a formação de professores para magistério secundário e a realização de altos estudos interessados à 

pesquisa. (FIALHO; FIDELES, 2008). Em sua época de criação, passou por momentos de crise no que se refere 

à discrepância evidenciada na construção de seu currículo, quando este se distancia dos seus propósitos 

estabelecidos doravante à sua criação no Brasil, fato que até hoje ainda perpetua na Universidade. Essa 

diferenciação ocorrida entre os objetivos estabelecidos na criação do curso e sua execução de fato no decorrer de 

sua implantação direcionou os estudantes a seguirem caminhos diferenciados de sua formação, induzindo-se a 

propósitos distintos, ainda estando imersos no mesmo curso. Enquanto alunos dos Cursos de Letras, de 

Universidades brasileiras obtinham a formação voltada ao magistério, outros, também integrantes desse curso no 

Brasil, estavam sendo formados para serem pesquisadores, quando, no entanto, essas formações deveriam fazer 

parte, de maneira integrada, do graduado em Letras, não devendo haver, dessa forma, esse direcionamento 

distinto entre os estudantes. 
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fato de ser professora deu-me a oportunidade de participar intrinsecamente dos aspectos 

educacionais que só com a teoria não são absorvidos, pois, em meio à vivência escolar com os 

alunos, participei de mais perto dos seus interesses, dos seus anseios e das suas dificuldades 

de aprendizagem que permeiam nos ambientes escolares.  

Assim, a docência aproximava-me ainda mais dos meus interesses acerca dos 

estudos e das análises que envolvem as variações linguísticas no seu contexto de interação 

social, pois, na escola, observei uma gama enorme de peculiaridades da escrita que abrange os 

textos dos estudantes, desde as regionais até as socioculturais. 

Realizei alguns trabalhos no decorrer dos estudos acadêmicos acerca das 

variações linguísticas ocorrentes no meio digital, sendo que, mesmo não tendo um contato 

diário com a linguagem digital, comecei a perceber uma variação na escrita apresentada pelos 

meus alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental, quando atuava como docente em uma 

escola particular da cidade, que abrangia estudantes de algumas localidades do Sertão Central. 

Esse fato inquietou-me, pois aqueles discentes estavam produzindo seus textos escolares 

fazendo uso de algumas peculiaridades presentes na comunicação do meio digital, como 

abreviações das palavras, ausência dos sinais de pontuação, frases com iniciais minúsculas, 

ícones, símbolos, entre outros. Não a diferindo dos seus variados usos nos ambientes 

comunicacionais, pois, por ser flexível e adaptável ao meio no qual se realiza, deve ser 

adequada à sua comunidade específica. Então, desde a graduação, dedico-me a essas análises 

que compreendem a construção da escrita no ambiente virtual. 

Em meio aos estudos, compreendi que o Curso de Letras não se detém apenas ao 

repasse de regras que regem a gramática normativa, uma controvérsia relativa ao que a 

sociedade acredita, até mesmo, os estudantes da área no início do curso, pois seu objetivo, de 

fato, é estudar a língua, os seus aspectos estruturais, um acontecimento que me envolveu com 

as disciplinas do curso, porque, assim, eu imergia ainda mais no contexto linguístico que 

sempre me interessei: a adequação da escrita ao seu ambiente comunicacional.  

Os anos se passaram, e a conclusão da graduação enfim chegara, nessa época, a 

grade curricular da UECE não determinava a produção da Monografia, mas somente do 

Projeto de Pesquisa. Para tanto, envolvi-me de forma sutil e superficial no tema do processo 

de escrita em meio às tecnologias, uma ideia que, mais tarde, amadureceria no Curso de 

Especialização em Língua Portuguesa, pois, de fato, dei início às pesquisas acerca das 

variações linguísticas presentes nos ambientes virtuais, a fim de analisar com que frequência 

as peculiaridades da linguagem da Internet aparecem nos escritos escolares. Visto que, em 

alguns casos, os estudantes não se detêm em diferenciar os processos de escrita diante do seu 
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ambiente comunicacional, pois devem levar em consideração que ela é mutável e dinâmica 

diante das necessidades de comunicação de um grupo de falantes. 

Nessa época, as redes sociais ainda não haviam envolvido com tanta força a 

sociedade. Era o início da popularização do Orkut22, assim, como o uso das redes sociais 

ainda era pontual, minha pesquisa de especialização não foi realizada nesse ambiente pelo 

pouco uso das mídias digitais entre os jovens daquela localidade.  

A análise foi acometida em uma turma de 5º ano de uma escola particular da 

região na qual lecionava, a faixa etária dos estudantes era entre 10 e 11 anos. As observações 

foram feitas durante um semestre no decorrer das aulas de português e de produção textual, 

que eram as disciplinas que eu ministrava nessa escola. Direcionei minhas análises 

principalmente à escrita de bilhetes e de recados enviados pelos alunos observados aos seus 

amigos de classe com o propósito comunicativo, e foi assim que eu percebia o uso excessivo 

das abreviações nesses escritos e a despreocupação da maioria deles em redigir um texto 

conforme as regras gramaticais, bem como a presença de desenhos que representavam seus 

sentimentos, suas emoções ou mesmo com o propósito de substituir uma palavra do contexto 

escrito. Esse fenômeno das ações sociolinguísticas da língua, sob esse aspecto de estudo, 

decorre diante da posição que o interlocutor se coloca na situação da fala ou da escrita, que 

papel ele quer ou pretende exercer naquele momento em que está constituindo o discurso. 

Mesmo não sendo uma prática de escrita construída no meio digital, esses alunos 

não se detinham às colocações adequadas da escrita e usavam recursos extralinguísticos, 

como desenhos. Essa passagem permitiu-me relativizar que as peculiaridades extralinguísticas 

constituídas a partir da escrita em alguns momentos de determinadas interfaces do digital, 

como redes sociais (Facebook)23, aplicativos (WhatsApp24, Telegram25), não são únicas desse 

meio e que, já antes de sua popularização na Web, eram usadas pelos autores da comunicação, 

                                                           
22 O Orkut era uma rede social filiada ao Google, criada em 24 de janeiro de 2004. O alvo inicial do Orkut era os 

Estados Unidos, mas a maioria dos usuários foi do Brasil e da Índia. No Brasil, a rede social teve mais de 30 

milhões de usuários. Na Índia, também foi a segunda rede social mais visitada. No dia 30 de setembro de 2014, o 

Orkut foi extinto, mas o Google criou um museu de comunidades, que reúne mais de 1 bilhão de mensagens 

trocadas em 120 milhões de tópicos de discussão de cerca de 51 milhões de comunidades. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut. 
23 Facebook é uma rede social lançada em 4 de fevereiro de 2004. Em média, 316.455 pessoas se cadastram, por 

dia, no Facebook, desde sua criação. Os usuários podem criar um perfil pessoal, adicionar outros usuários como 

amigos e trocar mensagens, incluindo notificações automáticas quando atualizarem o seu perfil. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook. 
24 Whatsapp é um software para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto instantaneamente, além 

de vídeos, fotos e áudios através de uma conexão com Internet. Disponível em: 

http://www.significados.com.br/whatsapp/.  
25 Telegram é uma aplicação multiplataforma de mensageiro instantâneo. Além de mensagens de texto 

criptografadas, os usuários podem enviar fotos, vídeos e documentos (todos os tipos de arquivos suportados). 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Telegram_(aplicativo). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://www.significados.com.br/whatsapp/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mensageiro_instantâneo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telegram_(aplicativo)
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dependendo do seu contexto de escrita, bem como das intenções comunicativas entre os 

interlocutores que, neste caso, levaram em consideração a relação que mantinham entre si, 

amigos de turma. Ao longo das evoluções que constituíram a Web, esses fatores 

extralinguísticos foram se transformando e apresentando mais opções de escrita aos seus 

usuários. 

Segundo conversas realizadas, foram apresentadas justificativas, a fim de abordar 

que esses usos eram comuns entre os jovens, mas que sabiam que essa linguagem específica 

deveria ser adequada ao ambiente virtual ou a uma conversa informal entre amigos. Porém, 

não era isso que observava nas produções da maioria dos discentes daquela turma, quando se 

tratava de uma comunicação formal e, em alguns casos, nas redações escolares também. 

Assim, a linguagem por ser um fenômeno social, na perspectiva de Lyons (1987), 

é “atualizada no comportamento linguístico dos indivíduos integrantes de uma comunidade 

linguística”, constituindo-se, dessa forma, a partir dos eventos comunicativos, fato que unifica 

os falantes de uma determinada comunidade de fala, diante da competência comunicativa 

adquirida por eles.  

O Curso de Especialização terminou, mas minhas inquietações ainda andavam 

comigo no caminho trilhado pela docência. Após um considerável intervalo de tempo sem me 

envolver nos estudos acadêmicos, objetivei ingressar no Curso de Mestrado, para aprofundar-

me nesses questionamentos desta pesquisa que comigo caminhavam desde o Curso de 

Graduação. 

Ingressei no Curso de Mestrado em Educação Brasileira na Faculdade de 

Educação (FACED) da Universidade Federal do Ceará (UFC) no período de 2014.2, em que 

direcionei meus estudos à linha de pesquisa: Educação, Currículo e Ensino e ao eixo temático: 

Tecnologias Digitais na Educação. Com as ideias mais amadurecidas e a aspiração de me 

aprofundar nos estudos linguísticos que abrangem as variedades da língua materna, direcionei 

meus estudos ao ambiente acadêmico, mais especificamente, com o intuito de pesquisar os 

alunos do Curso de Letras/UFC, por ser oriunda dessa área, seria muito significativo para as 

minhas fundamentações pesquisar esses sujeitos.  

Nos estudos de Mestrado, realizo um estudo etnográfico, em que adentro no 

contexto pesquisado, familiarizando-me com os sujeitos, observando como se dão os escritos 

e as leituras dos estudantes de Letras/UFC no contexto digital, bem como no contexto 

acadêmico em meio às suas relações sociais difundidas nesse ambiente.  

A seguir, apresento a proposta do estudo etnográfico e a teoria antropológica em 

que me ancoro para embasar esta pesquisa.  
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3.2 O estudo etnográfico 

 

Esta dissertação apresenta uma interpretação desse campo de pesquisa, que se 

desenvolveu em meio a observações, seguindo a abordagem etnográfica, que compreende a 

análise dos dados observados no decorrer da investigação, permitindo distinguir os resultados 

da observação, as interpretações nativas e as inferências do autor. Conforme Malinowski 

(1978), 

Os princípios metodológicos podem ser agrupados em três unidades: em primeiro 

lugar, é lógico, o pesquisador deve possuir objetivos genuinamente científicos e 

conhecer os valores e critérios da etnografia moderna. Em segundo lugar, deve o 

pesquisador assegurar boas condições de trabalho, o que significa, basicamente, 

viver mesmo entre os nativos, sem depender de outros brancos. Finalmente, deve ele 

aplicar certos métodos especiais de coleta, manipulação e registro da evidência 

(MALINOWSKI, 1978, p. 20). 

 

Em sua perspectiva, um trabalho etnográfico só terá realmente valor científico se 

o pesquisador permitir-se realizar a distinção entre os resultados da observação, das 

afirmações e das interpretações apresentadas pelos sujeitos pesquisados, de um lado e, do 

outro, as deduções do pesquisador, extraídas sob seu conhecimento e perspectiva instituídos 

ao longo de sua formação. Em base a essas pressuposições, desenvolvi a pesquisa de campo, a 

fim de compreender as vivências, as experiências, as opiniões acerca das práticas de escrita 

dos estudantes do Curso de Letras/UFC no meio digital.  

Os estudos que compreendem o processo desta observação apresentam como base 

a antropologia interpretativa, a descrição densa (GEERTZ, 1989), que focaliza os significados 

e as suas interpretações. No caso desta pesquisa, observo como se desenvolvem as relações de 

escrita entre os próprios estudantes, bem como em meio a eles e aos professores de 

Letras/UFC no meio digital e acadêmico, como se constituem as variadas formas de escrita 

advindas do meio digital ao seu sistema linguístico e como as variadas produções escritas 

desses discentes decorrem diante das interações sociais distintas. 

Com esta pesquisa etnográfica, pretendo, sob a perspectiva de Geertz (1989), 

entender os sujeitos pesquisados, construindo um sistema de análise em que a compreensão 

vai muito além dos conceitos empíricos evidentes, pois o trabalho de campo abrange 

interpretações, como um pensamento criativo e dinâmico. Então, não me apreendi apenas à 
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realidade concreta e engessada do grupo pesquisado, porque me envolvi com a compreensão 

de seu discurso social26. 

Nesse contexto de análise, Geertz (1989) afirma que o pesquisador deve se atentar 

para o comportamento dos sujeitos pesquisados, pois é por meio do fluxo do comportamento 

ou mesmo da ação social que as formas culturais encontram articulação. Assim, o significado 

das ações observadas emerge dos lugares que os sujeitos desempenham no padrão de vida 

decorrente, e não somente de quaisquer relações que mantenham umas com as outras. 

Nessa perspectiva, a antropologia não deve ser compreendida isolada de seu 

contexto, pois  

O que o etnólogo enfrenta, de fato- a não ser quando (como deve fazer, 

naturalmente) está seguindo as rotinas mais automatizadas de coletar dados- é uma 

multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas ou 

amarradas uma às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e 

inexplíxitas, e que ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois 

apresentar (GEERTZ, 1989, p. 7). 

 

Dessa forma, Geertz (1989) afirma que a prática etnográfica não é uma questão de 

métodos, e sim estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar 

genealogias, mapear campos, manter um diário, ações que requer um tipo de esforço 

intelectual. Nesse sentido, a etnografia é compreendida sob sua análise de multiplicidade de 

estruturas conceituais complexas, sobrepostas umas às outras, que são simultaneamente 

estranhas, irregulares e inexplícitas. 

Dessa mesma forma, sob a análise de Peirano (2014, p. 2),  

Tudo que nos surpreende, que nos intriga, tudo que estranhamos nos leva a refletir e 

a imediatamente nos conectar com outras situações semelhantes que conhecemos ou 

vivemos (ou mesmo opostas), e a nos alertar para o fato de que muitas vezes “a vida 

repete a teoria”.  

 

A autora afirma, ainda, que a teoria se aprimora ao deparar-se com as experiências 

ocorrentes em campo, daí a importância da inter-relação entre a teoria e as vivências 

decorrentes da investigação. 

Na perspectiva de Peirano (1995), os estudos que se fundamentavam em meio à 

“etnografia de varanda” até foram importantes, mas somente antes da década de 1920. Nesses 

processos investigativos, os pesquisadores não se envolviam, nem se adentravam ao meio 

cultural dos nativos, pelo contrário, sentavam-se comumente em uma varanda ou em um 

                                                           
26Assim como Geertz (1989), destaco a importância da descrição densa para análise do discurso e da apreciação 

dos significados de uma determinada cultura pesquisada, a fim de entender como se dão as relações entre os 

indivíduos em coletividade. Assim, procuro compreender e interpretar o ponto de vista de uma cultura, 

englobando uma produção de sentido, que analisa o discurso e realiza uma reflexão. Uma pesquisa direcionada a 

um aspecto do grupo estudado, observado, ou seja, à produção de um recorte específico dos sujeitos pesquisados. 
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convés de navio em trânsito local e solicitavam às pessoas originárias daquela localidade para 

que pudessem informar os dados requisitados por eles, que, no caso, expunham em seus 

escritos apenas aquilo que lhe era informado, limitando-se a meras confirmações expostas por 

aqueles indivíduos selecionados. E os questionamentos reproduzidos pelo pesquisador, será 

que, de fato, conformava-se unicamente com respostas prontas e acabadas daquelas pessoas 

escolhidas? 

Nessa perspectiva, a investigação estabelece-se sob uma composição de materiais 

coletados pelo pesquisador entre os sujeitos pesquisados. Portanto, a pesquisa etnográfica 

constitui-se a partir do diálogo entre nativo e antropólogo em meio ao observar, assim, há a 

representação do outro, diante do falar sobre ele, dele, descrevendo-o perante a reprodução 

composta no decorrer da pesquisa. É nesse sentido que o pesquisador se torna o agente da 

etnografia, atuando na pesquisa não somente como investigador, mas integrando-se ao meio 

pesquisado.  

No próximo subitem, realizo um apanhado de como decorreu minha aproximação 

com os sujeitos pesquisados nos momentos de investigação, desde a minha inserção na 

Universidade, as primeiras conversas com os alunos nos ambientes acadêmicos, como 

biblioteca, cantina, bosque, laboratório de informática, até o acompanhamento dos alunos do 

Curso de Letras/UFC no contexto de suas aulas da disciplina LPTA, bem como em suas 

produções escritas no meio digital e acadêmico e a constituição dos grupos focais. 

 

3.3 A aproximação com os estudos do Curso de Letras/UFC 

 

A antropologia, na perspectiva de Geertz (1989), é uma ciência que se desenvolve 

a partir da comunicação. Situar-se em campo requer uma imersão, um envolvimento, é saber 

das normas e não quebrá-las, porém há fatos não suficientes para compreender todas as coisas 

que circundam em determinada comunidade, sendo necessário também ter certo tempo de 

convivência com os sujeitos pesquisados. Só assim é que se pode compreender valores, ações, 

representações que envolvem determinado grupo de pessoas. 

Este estudo etnográfico desenvolveu-se em cinco momentos, apresentados a 

seguir. Procurei, nesta pesquisa, responder às preocupações do meio investigado, bem como 

explicar as ações e as construções textuais dos sujeitos pesquisados no meio digital.  

Dei início a esta pesquisa aproximando-me de alunos do Curso de Letras/UFC, 

em meio a conversas informais e a discussões no meio acadêmico, a fim de conhecê-los e de 
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saber de suas opiniões e preceitos acerca dos modos de comunicação que o meio digital 

oferece aos seus usuários. 

Por conseguinte, analisei-os de forma mais específica, no acompanhamento do 

desenvolvimento das aulas da disciplina de LPTA durante o semestre 2015.1, bem como no 

laboratório de informática por meio da observação direta e participante. A fim de aprofundar-

me nos processos de escrita desses estudantes, observei suas comunicações registradas na 

ferramenta Google Drive, os diálogos produzidos entre os alunos no recurso comentários, 

bem como na página do Facebook, nos e-mails e também suas produções acadêmicas, 

objetivando a análise desses escritos nos diferenciados meios de comunicação. 

A constituição de grupos focais com os alunos também foi outro método de 

pesquisa que utilizei para aprofundar-me nos conhecimentos que fundamentam as concepções 

de escrita no meio digital desses estudantes, pois me reuni com eles para conversarmos sobre 

esses conceitos e questionamentos, a fim de não somente discorrer a pesquisa por meio de 

observações e de interpretações das análises feitas. Assim, esse momento foi de suma 

importância para a fundamentação de um paralelo acerca do que foi observado e exposto 

pelos alunos no momento das conversas. 

Portanto, este estudo etnográfico procura demonstrar, por meio da empiria, o que 

os alunos investigados evidenciam em suas construções de escrita, que tipos de escritos são 

construídos nos diversos ambientes observados e analisados do meio digital durante este 

processo investigativo.  

Assim, esta pesquisa pretende demonstrar também algumas informações que 

constituem algumas informações sobre a vida dos estudantes que escolhi para me apoiar em 

uma análise mais profunda dessa escrita, porque, além de realizar as observações de um grupo 

de alunos do Curso de Letras/UFC, concentrei esta pesquisa em uma equipe que constituiu o 

projeto de pesquisa na ferramenta Google Drive, em uma aluna que muito se comunicava 

comigo via e-mail, em escritos realizados na rede social Facebook e em quatro alunas que 

participaram dos grupos focais, acompanhando-as de mais perto com conversas em encontros 

que tivemos, um no decurso da pesquisa, outro já no seu final, realizei também análises de 

seus escritos acadêmicos no meio digital.  

Esse panorama apresentado acerca de algumas informações peculiares dessas 

estudantes é demonstrado nesta pesquisa a fim de correlacionar suas práticas de escrita ao seu 

contexto familiar de uso ou expandir esse fundamento, no sentido de essas alunas terem se 

engajado à escrita mais formal devido ao contexto acadêmico no qual se encontram, o Curso 

de Letras/UFC. 
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Explico, a seguir, como se deu os momentos da minha trajetória neste processo 

investigativo, inicio com os fatos que decorrem minha entrada no campo e o meu 

conhecimento sobre o campo que constitui esta pesquisa. 

 

3.4 A entrada no campo 

 

A Avenida da Universidade abrange um centro acadêmico que acolhe alunos de 

muitas localidades, UFC, estudantes indo e vindo diariamente condicionados pela pressa, 

atrelada ao cumprimento de suas atividades diárias, muitas vezes, não se entreolham ou nem 

mesmo cumprimentam um ao outro com um bom dia. 

A UFC27 é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Nasceu como 

resultado de um amplo movimento de opinião pública. Foi criada em 16 de dezembro de 1954 

e instalada em 25 de junho do ano seguinte. Sediada em Fortaleza, Capital do Estado, a UFC é 

um braço do sistema do Ensino Superior do Ceará, e sua atuação tem por base todo o 

território cearense. A Universidade é composta de sete campi, denominados Campus do 

Benfica, Campus do Pici e Campus do Porangabuçu, todos localizados no município de 

Fortaleza (sede da UFC), além do Campus de Sobral, Campus de Quixadá, Campus de 

Crateús e Campus de Russas. Há mais de 50 anos, mantém o compromisso de servir à região, 

sem esquecer o caráter universal de sua produção. 

Um de seus centros na capital é composto pela Faculdade de Educação28, que tem 

como vizinha o núcleo de Letras Vernáculas e as Casas de Cultura. Em meio a conversas e a 

aproximações com os alunos, percebo certa distância existente entre esses “dois lados”, como 

é caracterizado por alguns deles. Alguns discentes de Letras frequentam diariamente a 

FACED, mas primordialmente pelo fato de a condução coletiva que transporta os alunos 

esperá-los na rua em que a Faculdade se localiza ou mesmo pela facilidade de acesso que ela 

proporciona de uma rua a outra. 

Isso é tão evidente entre os estudantes das duas áreas, Pedagogia e Letras, que a 

maioria deles não sabe a localização de alguns dos principais estabelecimentos localizados em 

algumas das áreas desse meio acadêmico. Esse fato ficou claro quando precisei me direcionar 

                                                           
27 Disponível em: http://www.ufc.br/a-universidade 
28 O Curso de Pedagogia da UFC surgiu em um momento político de muita efervescência ideológica e de muita 

mobilização popular, ocasião em que a Educação se enriquecia com os Movimentos de Cultura Popular 

emergentes, integrando a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Esta Faculdade foi idealizada para ser o 

centro de irradiação cultural de toda a Universidade, recuperando o modelo das Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras da USP e Distrito Federal, projetado por Anísio Teixeira, na década de 30. Disponível em: 

http://www.faced.ufc.br/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26 

http://www.ufc.br/a-universidade
http://www.faced.ufc.br/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26
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ao órgão administrativo do Curso de Letras/UFC, e nenhum aluno do Curso de Pedagogia, aos 

quais pedi essa informação, soube me indicar onde era esse departamento. 

Meu interesse em ir até esse local era adquirir informações acerca da minha 

inserção naquele campo de pesquisa, que requisitos eram exigidos para eu participar do dia a 

dia daqueles alunos no seu meio acadêmico, salas de aula, laboratório de informática. 

Direcionei-me para “o lado de Letras”. Fui acolhida com um ambiente mais 

agitado, talvez pelo comportamento expressivo de alguns alunos, ao centro, localiza-se uma 

praça, chamada de bosque, onde há trocas de saberes entre os estudantes, com apresentações 

musicais, saraus, movimentos universitários.  

Em meio a informações e a indicações de alguns alunos de Letras, consegui 

chegar até a coordenação do Departamento de Letras que me direcionou para o início da 

minha pesquisa de campo. Segundo as informações recebidas pela coordenação do curso, 

deveria realizar o cadastro na Plataforma Brasil29, um procedimento que, antes, era exigido 

somente para as pesquisas referentes às áreas de saúde, mas, de uns tempos para cá, os 

trabalhos que englobarem a pesquisa com sujeitos devem primeiramente ser cadastrados no 

processo de avaliação da Plataforma Brasil.  

Assim, realizei meu registro neste site, para, em seguida, anexar o esboço do 

projeto a ser conceituado pela comissão avaliadora. Porém, antes do recebimento do conceito 

do projeto enviado à Plataforma Brasil, iniciei conversas e observações pontuais com alguns 

desses estudantes.  

Durante esse primeiro momento da pesquisa30, observei os estudantes de Letras 

em situações diversas da sua vida acadêmica no curso universitário (bosque, laboratórios, 

cantina, corredores).  

A partir dessas observações, aproximei-me de alguns alunos de Letras de modo 

pontual, pois não mantive um contato contínuo com eles, somente com duas estudantes que 

consegui realizar mais de um encontro. 

  

                                                           
29 A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para 

todo o sistema Comitê de Ética em Pesquisa/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP). Ela 

permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios - desde sua submissão até a aprovação 

final pelo CEP e pela CONEP, quando necessário, possibilitando inclusive o acompanhamento da fase de campo, 

o envio de relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando concluídas). Disponível em: 

http://www.saudepublica.ufc.br/comites-etica.php 
30 Esta passagem da pesquisa será descrita com mais detalhes no item que abrange a exposição dos dados 

empíricos. 

http://www.saudepublica.ufc.br/comites-etica.php
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Com essas conversas31, pude ter uma visão acerca do desenvolvimento de escrita 

desses estudantes nos ambientes virtuais, bem como de suas opiniões diante dos aspectos 

abordados por eles sobre as relações de escrita no meio digital, suas opiniões e seus 

questionamentos que abrangem essa investigação. 

Apresento, no seguinte subitem, a trajetória do começo da minha pesquisa, em 

que construo, de maneira muito inicial, os dados que compõem este estudo com base na 

minha inserção em campo, expondo as diferentes concepções de escrita dos estudantes do 

Curso de Letras/UFC, com os quais conversei. Esses discentes apresentam suas opiniões e 

seus argumentos acerca da construção de escrita no contexto do meio digital. 

 

3.5 Diferentes percepções de escrita no Curso de Letras/UFC 

 

Ao dar início à pesquisa que constitui este trabalho, primeiramente mantive 

contatos pontuais com alguns alunos do Curso de Letras/UFC, meu objetivo, nesse momento, 

era conhecer em primeira instância como se davam as vivências desses alunos no meio 

acadêmico, bem como suas opiniões acerca de como a escrita se constituí neste curso 

especificamente. Neste momento, o que de fato ocorreram foram conversas informais e minha 

integração de maneira geral no meio acadêmico desses alunos, sem focar precisamente um 

grupo ou um lugar específico a serem observados, pois o meu propósito aqui era me inserir no 

campo de pesquisa de maneira gradativa, assentando-me primeiro com conversas, discussões, 

diálogos, debates, para enfim me envolver de maneira mais intensa com um grupo de sujeitos 

e em um lugar específico da Universidade. 

O primeiro contato com um estudante de Letras/UFC32 nesse processo 

investigativo foi com um rapaz, que me acolheu no Bloco Didático, um dos prédios do Curso. 

                                                           
31 Geertz (1989) afirma que, para entender o discurso, “você tem de ter estado lá”, devendo haver uma relação 

entre o texto e o mundo investigado, vivido pelo pesquisador. Sob essa análise, Clifford (2008) enfatiza em seus 

estudos a importância da observação participante para o desenvolvimento da pesquisa antropológica, pois o 

etnólogo absorve o conhecimento pessoal, peculiar sobre o campo pesquisado, assim, a antropologia representa o 

outro, com sua marca descritiva. É dessa maneira que venho discorrendo minha investigação, “estando lá”. 
32 Em seu início, o Curso de Letras integrava a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 

Federal do Ceará, estruturada nos moldes da Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil. Ao 

longo dos anos de existência do Curso de Letras, algumas alterações podem ser verificadas no currículo. A 

primeira dessas modificações tratou da classificação das disciplinas em regulares e complementares. De um 

modo geral, pretende formar indivíduos preocupados com o bem comum e capazes de exercer plenamente sua 

cidadania. Indivíduos que, uma vez licenciados, possam atuar no magistério de forma crítica e reflexiva, fazendo 

uso da língua e da literatura, materna e/ou estrangeira, de forma a auxiliar a população atingida por seu trabalho 

a desenvolver: a) uma competência linguística de excelência (referente aos processos de recepção: escuta e 

leitura e de produção: oralidade e escrita, de diferentes discursos); b) um aguçado senso ético e estético e c) um 

profundo conhecimento e respeito às diferentes variedades linguísticas e às distintas manifestações literárias. 

Disponível em: http://www.cursodeletras.ufc.br/. Acesso em: 8 jul. 2015. 

http://www.cursodeletras.ufc.br/
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Naquele dia, eu estava à espera de uma aluna que havia combinado de se 

encontrar comigo, mas infelizmente não compareceu ao encontro, percebendo que eu não 

pertencia aquele grupo, acredito que sua curiosidade o impulsionou a aproximar-se de mim e 

perguntar se eu precisava de ajuda, conversei, então, sobre o meu objetivo de estar ali, 

naquele momento. Ele se interessou em saber mais sobre o desenvolvimento da minha 

pesquisa e procurou conhecê-la, assim, nossa conversa direcionou-se à escrita no meio digital 

e às suas possibilidades no processo de comunicação do estudante de Letras.  

O aluno descreveu a técnica sobrevinda da Internet, acreditando que: 

Prejudicou muito a pronúncia e a escrita dos seus usuários, esse 

prejuízo se relaciona à diminuição do QI humano, minhas conclusões 

são negativas do desenvolvimento de escrita no meio digital. A 

Internet dá pro usuário comodismo, pois hoje tudo está pronto, o 

aluno não se preocupa mais em buscar, formular, construir, porque 

as informações são acabadas nesse meio, e o copiar e o colar já é um 

vício entre os internautas. Privando eles de compreender a ortografia 

e as regras de escrita. (Aluno 1)33 

 

Em contrapartida a essa afirmação, ele aborda que esse processo de evolução da 

Internet é um arco maravilhoso, pois acelera os processos de pesquisa. Contrapondo-se, dessa 

forma, ao argumento exaltado anteriormente. Ele enfatizou que: 

O tracinho vermelho que aparece embaixo das palavras escritas de 

forma errada no programa Word é útil, pois serve de apoio pra sua 

correção, mas, quando uma palavra é escrita no celular, em 

mensagens ou no WhatsApp, e aparece de forma completa apenas 

com o dígito das primeiras letras, atrasa o desenvolvimento de escrita 

do usuário, no primeiro caso, o leitor pesquisa a forma certa de 

escrita da palavra, enquanto na segunda situação, a palavra já surge 

de forma correta apenas quando se digita suas primeiras letras, 

acomodando ele. (Aluno 1) 

 

Nesse argumento, o estudante partiu do pressuposto de que alguns artifícios que o 

meio digital oferece são propícios ao desenvolvimento de escrita dos seus usuários. Contudo, 

percebo, em suas análises acerca da construção de escrita nos ambientes digitais, certa 

contradição do estudante, pois os dois processos de escrita acima abordados englobam os 

comandos digitais e os direcionam à correção do vocábulo grafado, apresentando-se apenas de 

formas distintas. 

Acerca da escrita, ele mencionou ainda: 

O formalismo russo também não se apoia nos multiletramentos, 

                                                           
33 Os estudantes participantes dos dois primeiros momentos dessa investigação são apresentados como Aluno 1, 

Aluno 2, Aluno 3 e Aluno 4. 
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principalmente no letramento digital, pois este apresenta que o estudo 

de forma lenta, compassada, sem pressa não é mais tão presente na 

Universidade, mais especificamente no Curso de Letras, porque a 

leitura passo a passo, cerrada, pausada é muito importante pra 

análise dos textos estudados, infelizmente é pouco presente no 

processo de aprendizagem desses estudantes, fato que se desenvolveu 

da prática da leitura de hipertextos e do tipo de escrita apresentado 

nos ambientes virtuais. (Aluno 1) 

 

Comprometido com uma aula de língua estrangeira, que iria ter logo em seguida, 

tivemos de interromper nossa conversa. O que mais me intrigou acerca desses depoimentos 

foi que esse estudante estava portando um notebook. Será que realmente suas posições vão ao 

encontro do seu comportamento mediante a evolução tecnológica ou ele, como muitos na 

sociedade, se vê na condição de se inserir na era digital pela necessidade de acompanhamento 

na comunicação? Pois, hoje, a inserção no meio comunicacional depende muito do manuseio 

da Internet, em que e-mails, chats, blogs, redes sociais são atributos relevantes que 

condicionam o falante, o escritor a comunicarem-se socialmente entre si e com o restante do 

mundo. 

Ainda, naquele dia, tive a oportunidade de dialogar com outra aluna de 

Letras/UFC, que, ouvindo nossa conversa, interessou-se em apresentar seu posicionamento 

diante dessa análise de escrita no ambiente virtual de comunicação. Ao contrário de seu 

colega de estudo, ela expôs que os métodos inovadores de pesquisa e interação social em nada 

prejudicaram o desempenho linguístico dos estudantes em Letras. Afirmou que: 

Temos modos de interação diferenciados, e a língua muda, 

principalmente na oralidade que passa entre os falantes de forma 

rápida, enquanto a escrita se transforma de maneira mais lenta e 

compassada, talvez a questão da negação de alguns estudiosos em 

relação ao letramento digital tenha surgido dessa questão que 

envolve a maneira vagarosa de permutar a escrita. (Aluna 2) 

 

A sua posição acerca da linguagem apresentada no meio digital foi correlacionada 

às interações sociais, em que o indivíduo se comunica a depender não só do ambiente 

comunicacional, mas principalmente das interações entre os interlocutores da comunicação.  

Ela abordou também que: 

Cabe às instituições escolares conscientizar os estudantes das 

variações que a língua apresenta em cada comunicação específica. 

Há certa resistência dos alunos hoje em redigir extensos textos, mas 

esse fato acredito não ser da contribuição do manuseio das redes 

digitais. (Aluna 2) 
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Tive também a oportunidade de conversar com duas estudantes de Letras/UFC 

que compõem o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)34 em Letras 

no Liceu de Messejana de Fortaleza. 

Dialogando com essas alunas, pude perceber certa resistência em relação à 

linguagem que se apresenta na comunicação da Internet, principalmente a usada na 

comunicação via celular e nas redes sociais, como Facebook.  

Uma das discentes abordou que:  

Com o uso direto dessa variação da linguagem35, os alunos tendem a 

errar mais na escrita, fato que reflete negativamente na educação 

brasileira, mas há o acesso rápido na comunicação, pois a ideia real 

do pensamento é apresentada. Os textos lidos nas redes sociais pelos 

jovens são de baixo nível. Na verdade, não me desvio do letramento 

digital, mas acredito que os falantes devem abranger um pouco de 

cada variação textual. (Aluna 3) 

 

A outra estagiária desse programa disse que, no discurso da Universidade, 

predomina a aceitação das variações dialéticas, principalmente a preponderante da Internet, 

que é nomeada de internetês36, acreditando assim na competência do escritor em adequar a 

escrita aos ambientes comunicacionais coerentes, apresentou relatos de sua vivência acerca 

desses questionamentos. 

Por experiência própria, acredito haver um retrocesso dos usuários 

da linguagem abreviada, pois estou sempre ensinando as regras 

gramaticais pros membros de minha família, principalmente pra 

minha irmã que está na Educação Básica. Acredito que o uso do 

Facebook traz acomodação em escrever a partir das regras 

gramaticais, pois é apresentada de forma inadequada para as regras, 

não preocupando tanto o escritor, pois o texto está escrito no 

ambiente virtual, o que não intimida o falante em cometer certos 

desvios da língua37. (Aluna 4)   

                                                           
34 Programa de incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do processo de formação de docentes 

para a Educação Básica, vinculado à Diretoria de Educação Básica Presencial (DEB) da CAPES. O PIBID 

oferece bolsas para que alunos de licenciatura desempenhem atividades pedagógicas em escolas públicas de 

Educação Básica, contribuindo para a integração entre teoria e prática, para a aproximação entre universidades e 

escolas e para a melhoria de qualidade da educação brasileira. 
35 Esse estudo se remete à sociolinguística, que abrange o conceito de adequar a fala e/ou a escrita em cada 

ambiente comunicacional específico.  
36 O internetês é a linguagem utilizada no meio virtual, mais precisamente nas salas de bate papo, como Orkut, 

Messenger, Blogs e outros. É uma prática comum entre os internautas que, integrando-se à rapidez do mundo dos 

instantâneos, utilizam-nos como meio de agilizar e dinamizar as conversas. 
37 Também destacados como desvios gramaticais, que se referem a aspectos da construção textual, como 

estrutura sintática, isto é, elaboração de períodos, pontuação, sintaxe, concordância, regência e gramaticais, 

ortografia, acentuação. Sob essa perspectiva, Morais (1999, p. 8) aborda que “a ortografia reflete uma tentativa 

de unificarmos a forma como escrevemos, os milhões de habitantes deste planeta que sabem determinada língua, 

a fim de nos comunicarmos mais facilmente.” Ainda, segundo o referido autor, “o erro ortográfico adquire o 

sentido de “infração” ou, em certos contextos como a escola, de pecado que deve ser punido” (MORAIS, 1999, 

p.8). 
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Sob sua análise e pela sua experiência docente, acredita que a escola está longe de 

alcançar o nível de bons leitores, pois observa que a leitura dos discentes, hoje, não é intensa, 

ela tenta comprovar esta abordagem com o fato relatado abaixo: 

Os internautas curtem mais no Facebook imagens e pequenos textos, 

pois, quando alguém escreve em sua página longos textos, poucos 

amigos curtem o status atual, se interessando mais pelas publicações 

divertidas e casuais. (Aluna 4) 

 

Ao levantar esse questionamento, a discente até concorda que o número de 

leitores aumentou ao logo do advento da Internet, mas não quer dizer que o internauta se 

apresente assíduo em suas leituras, pois, segundo seus conceitos, estamos escravos do 

Facebook, extraindo-nos de uma leitura mais refinada e apurada, pois a maioria das leituras 

nas redes sociais resume-se em pequenos textos e imagens. 

A aluna acredita também que os estudantes de Letras se cobram mais em relação 

ao uso da língua, por não admitirem transgredir as regras que compõem a gramática 

tradicional, crê que isso ocorre devido à sociedade atribuir mais responsabilidades dos usos 

formais da língua a esses usuários, por encontrarem-se em estudo constante desse aspecto e 

não serem considerados quaisquer leitores. 

Por fim, ela não acata de bom gosto a prática de escrita digital, quando esta 

envolve as abreviações, a ausência da pontuação, o uso indevido de letras maiúsculas, 

contribuindo, dessa forma, para a leitura e a comunicação fragmentada, em que questiona: 

O mais adequado é conhecer as variações e mutações da língua para 

o usuário saber empregar a escrita, se adequando nas diversas 

situações de comunicação que a interação entre as pessoas 

proporciona pra língua. (Aluna 4) 
 

Esse primeiro momento da pesquisa, em que iniciei uma aproximação etnográfica 

com os alunos do Curso de Letras/UFC, abrangeu apenas encontros pontuais, não havendo o 

compromisso firmado entre os estudantes de ocorrerem reencontros, mesmo assim, essas 

conversas me trouxeram certo entendimento da compreensão desses alunos acerca do 

desenvolvimento de escrita nos ambientes virtuais, fato que me faz perceber a divergência de 

abordagens sobre esse contexto de pesquisa entre os estudantes de Letras da UFC. Nesse 

sentido, é necessário, em primeiro lugar, conhecer a vivência dos participantes da pesquisa. 

De modo mais específico, a graduação em Letras/UFC38 visa a desenvolver no 

aluno a capacidade e o domínio da escrita formal, como uma referência, um valor atribuído a 

                                                           
38 Disponível em: http://www.cursodeletras.ufc.br/ 

http://www.cursodeletras.ufc.br/


49 

 

esse curso universitário, bem como o reconhecimento das implicações sociais decorrentes do 

uso da norma padrão e das demais variedades nas diferentes manifestações discursivas. 

Nesse sentido que Silva e Araújo (2012, p. 7) afirmam que “[...] as vozes 

funcionam como uma espécie de elemento organizador da sociedade, marcado por uma 

relação de poder. De um lado, temos a voz dos detentores do saber científico, e de outro, a dos 

desprovidos desse saber.” 

Diante dessa passagem, faço aqui uma relação dessas vozes com a hierarquia que 

o Curso de Letras institui perante a conduta de escrita dos alunos que o compõem, 

funcionando como um padrão hierárquico, que acaba sistematizando a linguagem entre os 

sujeitos que interagem nesse contexto acadêmico, a fim de organizar esse meio sob um 

parâmetro instituído pela escrita normativa. 

A partir desse entendimento atribuído por esses estudantes especificamente, os 

alunos do Curso de Letras convivem em um ambiente universitário que acaba impondo sobre 

eles uma escrita arraigada e preconizada às normas que regem o português padrão. Sendo, 

assim, imersos a este meio comunicativo, constroem sua escrita conforme este contexto com 

características peculiares de escrita em que convivem, levando em consideração o que se 

expressa e, principalmente, diante das análises e dos fundamentos construídos nesta pesquisa, 

a quem é expresso o texto. 

Surge então a tensão da escrita institucionalizada com a escrita não 

institucionalizada, que operam de acordo com o que os estudantes do Curso de Letras 

vivenciam em suas práticas de escrita nos contextos diversos de sua vida acadêmica, bem 

como no meio digital, produzindo, assim, certa responsabilidade do estudante em apresentar 

uma escrita formal, por se sentirem cobrados devido ao prestígio social que esse curso 

apresenta desde sua implantação no Brasil em meados da década de 30 para o 

desenvolvimento das práticas de leitura e de escrita perante a sociedade.  

Essa cobrança é construída inicialmente na própria academia com o 

desenvolvimento das disciplinas, com a execução de provas, de trabalhos, ultrapassando esses 

limites em meio à sociedade, assim, essa crença é disseminada entre os falantes de um modo 

geral, que acabam subjugando esses alunos, bem como aqueles que essa carreira seguem 

como detentores dos conhecimentos específicos da língua, fato que atribui certa sobrecarga a 

esses profissionais por acabarem se sentindo também responsáveis por apresentar de maneira 

coerente e devida a escrita e a fala no processo comunicativo. 

Ainda neste momento da pesquisa, apresento a abrangência de argumentos e de 

afirmações acerca do tema central da pesquisa apresentados pelos sujeitos pesquisados, em 
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que ocorreram conversas informais e entrevistas com dois dos estudantes de Letras/UFC já 

envolvidos na pesquisa sobre suas produções escritas interface ao letramento digital. 

Realizei reflexões com duas alunas já envolvidas neste estudo, em que tive a 

oportunidade de reencontrá-las, em relação aos momentos considerados mais importantes 

pelos sujeitos acerca do seguimento de ideias e de argumentos construídos ao longo da 

formação desses discentes, em uma perspectiva de análise. 

Foram expostas certas diferenças de algumas ideias apresentadas por uma das 

duas estudantes que, por duas vezes, participou desses diálogos acerca das concepções de 

escrita. Nessa conversa, uma das alunas do PIBID argumentou de forma determinante que: 

O internetês (linguagem própria da Internet) não apresenta muitas 

influências sobre o processo de escrita dos estudantes da Educação 

Básica. (Aluna 3) 

 

Uma análise que diverge de suas proposições em nosso último encontro, em que 

seus preceitos em relação ao letramento digital foram negativos, chegando até a subjugar a 

conjuntura da educação sob o uso da linguagem da Internet. Mas, nesse instante, é aferida 

uma crucial diferença a esses conceitos, primeiramente, ela referiu-se à educação como um 

todo, inclusive aos estudantes de Letras, enquanto que, nesse depoimento, foram focados 

diretamente os alunos da Educação Básica. 

Houve, assim, distinções em suas abordagens ou, até mesmo, incerteza ao 

aproximar-se de uma opinião que gera questionamentos em muitos estudantes, professores. 

Compreendo, dessa forma, a relevância da interpretação antropológica como 

leitura e análise daquilo que acontece no campo pesquisado, o que me conduziu a uma visão 

comparativa acerca das conversas realizadas com as alunas. Assim, pude concluir que os 

questionamentos apresentados pelos discentes até aqui investigados, muitas vezes, 

contradizem suas indagações anteriores, bem como seus comportamentos diante das práticas 

de escrita.  

Assim, este estudo etnográfico concentra a cultura dos estudantes do Curso de 

Letras/UFC sobre o seu desenvolvimento de escrita no contexto digital, sendo marcada por 

aprendizagens a partir da relação estabelecida entre os “sujeitos pesquisados” com o 

“investigador” ao longo da pesquisa. 

A seguir, discorro como ocorreram as aulas de LPTA no Curso de Letras/UFC no 

semestre 2015.1. Nesse meio, pude aproximar-me de maneira mais intensa dos sujeitos da 

pesquisa e construir o conhecimento acerca da escrita dos alunos desse curso a partir das 

atividades que fundamentam os estudos já programados dessa disciplina.   
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3.6 As aulas no Curso de Letras/UFC 

 

Este momento da pesquisa consistiu na observação dos estudantes de Letras/UFC 

na sala de aula, na disciplina de LPTA no semestre 2015.1, um momento em que pude, de 

fato, aprofundar-me nos aspectos investigativos que abrangem minhas análises acerca do 

processo de escrita desses discentes no meio digital. 

Nesse percurso de estudo, os alunos entram em contato com os principais gêneros 

textuais com os quais precisam lidar ao longo da graduação e em toda sua jornada acadêmica. 

Seja se posicionando como leitores, seja como escritores, pois a Universidade espera dos seus 

estudantes certa ciência em relação à produção de textos específicos que, normalmente, gera 

muita dificuldade especialmente para quem é iniciante no curso. O objetivo desta disciplina, 

portanto, não é só definir, mas construir textos com os alunos de forma colaborativa e 

cooperativa, por serem acompanhados no decorrer de suas produções pela equipe constituinte 

da disciplina, havendo assim um auxílio intenso a esses alunos do curso, guiando-os aos 

traços comuns dos gêneros que circulam no meio acadêmico. 

Inseri-me neste grupo por meio de um convite de um professor, também 

pesquisador no Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL) do Departamento de 

Letras Vernáculas (DLV) da UFC, para cumprir o Estágio de Docência I, foi um propício 

meio para eu me aprofundar na minha pesquisa, pois acompanhei os alunos de Letras/UFC em 

seu contexto de estudo, bem como em suas construções textuais.  

Mesmo já tendo delineado alguns dos meus propósitos investigativos que 

fundamentariam minhas análises, adentrei em campo desprendida de direcionamentos pré-

definidos aos sujeitos pesquisados. Permiti-me descobrir e firmar as instâncias temáticas do 

meu estudo no decorrer das observações, as quais propiciaram ao meu estudo uma 

compreensão mais detalhada do campo. As interfaces que norteiam a minha pesquisa são a 

escrita no meio digital e as interações sociais como um meio articulador para o 

desenvolvimento da escrita. Essas temáticas gerais que fundamentam o presente trabalho 

foram se estabelecendo conforme as observações em campo iam ocorrendo, pois, a princípio, 

as interações sociais não eram vistas por mim como uma importante instância de análise para 

este estudo, sendo revelada no decorrer do processo investigativo como o fundamento que o 

norteia. 

Nesse sentido, diante das análises discorridas durante este processo investigativo, 

considero em minha pesquisa as interações sociais como fator relevante para a constituição da 
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escrita, mas também levo em consideração elementos, como contexto e situação de escrita, 

para compreender o sentido dessa construção entre os interlocutores. 

O meu propósito ao adentrar em campo era realizar observações e discorrer 

análises acerca do desenvolvimento de escrita desses estudantes mediante a interação on-line 

nos contextos do meio digital. Cumpri durante minha inserção em campo o cronograma 

específico da disciplina estabelecido pelo professor regente. Não propus nenhuma atividade 

específica aos alunos que pudesse favorecer o que eu objetivava buscar em campo, assim, esta 

pesquisa se fundamentou diante de um estudo de caráter etnográfico, pois me inseri em campo 

sem propósitos nem direcionamentos preestabelecidos aos sujeitos pesquisados, segui a 

rotina, o cronograma de estudo, as atividades diárias desses estudantes, adequando-me ao 

contexto pesquisado e dali extraindo dados que fundamentaram meu estudo. A partir de um 

semestre de observações e de compartilhamento de experiências com os alunos observados, 

encandeio os fatos decorrentes dessa vivência, que fundamentam o meu estudo, e como esses 

fundamentaram minhas análises de estudo.  

As aulas da disciplina de LPTA são discorridas em meio a explanações que 

abrangem as características de composição de alguns dos principais gêneros que compõem as 

produções textuais acadêmicas, a fim de haver mais prática de escrita entre os universitários.  

Os momentos que tive ao longo do semestre com os alunos do Curso de 

Letras/UFC foram bastante favoráveis ao aprofundamento da minha pesquisa, pois, além de 

interpretar a produção de sentido que compreende a cultura de escrita desses estudantes, 

cumpri a disciplina de Estágio em Docência I, fato que me aproximou muito desses discentes, 

pois os acompanhei duas vezes por semana durante o semestre, terça e quinta.  

As aulas iniciaram em fevereiro/2015 e ocorreram no Bloco Didático/UFC. 

Andando por esse lugar, é perceptível que é um ambiente envolvente e motivador a esses 

estudantes, e que as conversas naturalmente discorrem sobre os mais variados aspectos, desde 

os pessoais até os que integram as disciplinas de estudo. 

Essa disciplina é ofertada no segundo semestre do Curso de Letras/UFC como 

obrigatória e aberta também a estudantes de outros cursos como optativa. Por desenvolver o 

estudo de gêneros acadêmicos, torna-se interessante e essencial a alunos de todos os cursos, 

bem como de semestres diversos. Nesta turma, composta por 31 alunos, havia estudantes 

tanto do Curso de Letras como dos Cursos de Química, Engenharia Civil, Biblioteconomia, 

abrangendo também discentes de distintos semestres, alguns dando início à graduação, 

enquanto outros estavam lá para aprimorar a escrita do seu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). 
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As diferenças que ali existiam não envolviam apenas o curso de graduação, mas 

também seus interesses, que permeavam em objetivos e em escolhas distintas uma das outras.  

Exponho a descrição de algumas aulas de LPTA do semestre 2015.1, bem como os 

assuntos abordados, as visões e as análises dos alunos sobre seu desenvolvimento de escrita 

no contexto da cibercultura. 

Nos primeiros momentos das aulas, acompanhei esses estudantes conjuntamente 

ao professor regente da disciplina. O referido docente ministrou a primeira aula, explicitando 

o programa da disciplina, bem como os gêneros a serem estudados durante o semestre, 

denotando sua posição hierárquica a mim, aos alunos, ao bolsista do Programa de Iniciação à 

Docência (PID)39 que atuávamos naquele momento como coadjuvantes e conhecedores do 

processo que envolvia a disciplina ministrada. Apresento um recorte do meu diário de campo 

que se refere às descrições relativas às minhas observações do primeiro dia de aula de LPTA. 

Nesse primeiro momento, os alunos estavam meio apreensivos e 

curiosos para conhecerem quem ministraria a disciplina. Percebi isso, 

pois havia chegado mais cedo à aula, a fim de esperar o professor 

regente, porque, naquele momento, ele me apresentaria à turma. 

Contudo, até então, ninguém sabia quem eu era ou mesmo o meu 

propósito de estar ali. Talvez presumiram que eu fosse aluna do 

programa como todos ali presentes. Enquanto os alunos esperavam 

inquietos a chegada do professor, ouvi algumas alunas conversando 

em grupos: “Quem será que ministrará esta disciplina?”; “Tomara que 

seja um bom professor”; “Estou muito ansiosa por essa aula”. Logo, o 

professor regente se fez presente na aula, dando início às explicações 

gerais acerca da disciplina. E todos focando sua atenção ao docente, e 

eu, assim como ele, integrando-me naquele meio, conhecendo-o, só 

que em posições hierárquicas distintas. Talvez isso me deixou 

hesitante acerca da minha atuação como estagiária docente. (Descrição 

referente ao dia 24 de fevereiro de 2015, primeiro dia de aula da 

disciplina de LPTA) 

 

As aulas iniciaram com a explanação sobre o contexto geral das características 

dos gêneros textuais, sendo apresentadas características de constituição que compõem os 

gêneros escritos no nosso dia a dia, por exemplo, carta, bilhete, receita médica, receita 

culinária, e-mail, entre outros. 

Os estudos dessa disciplina compreendem a análise e a produção de alguns 

                                                           
39 O PID é desenvolvido em duas modalidades: monitoria remunerada e monitoria voluntária. Na primeira, o 

monitor recebe uma bolsa-auxílio para desempenhar as funções e, por isso, não deve participar de qualquer outra 

atividade remunerada, seja pública ou privada. Na segunda, o monitor desempenha as atividades de maneira 

voluntária, sem o recebimento do auxílio. A carga horária da monitoria é de 12 horas semanais e deve ser 

cumprida sem afetar as demais atividades acadêmicas. Disponível em: http://www.prograd.ufc.br/bolsas/244-

bolsas-do-pid-programa-de-iniciacao-a-docencia. 

http://www.prograd.ufc.br/bolsas/244-bolsas-do-pid-programa-de-iniciacao-a-docencia
http://www.prograd.ufc.br/bolsas/244-bolsas-do-pid-programa-de-iniciacao-a-docencia
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gêneros acadêmicos, como Resumo, Resenha e Projeto de Pesquisa.  

Exponho a seguir o recorte do meu diário de campo que apresenta a passagem da 

terceira aula que fora ministrada por mim sem a presença do professor regente da disciplina. 

Neste dia, eu ministrei a aula. Ao chegar à sala, percebi algumas 

conversas paralelas entre os alunos, acredito que envolviam minha 

atuação como estagiária. Alguns poderiam até estar inseguros com 

meu desempenho sem a presença do professor regente, talvez pela 

organização hierárquica que circunda a Universidade, pois a aula seria 

ministrada somente por mim, a estagiária docente. Iniciei a aula e 

procurei denotar firmeza tanto no domínio da turma quanto do 

conteúdo, esclarecendo sobre as dúvidas que, com certeza, surgiriam 

ao longo desse percurso, a fim de transmitir segurança aos estudantes 

acerca da minha atuação como docente. Os alunos se envolveram nos 

debates, sentindo-se confiantes com o desenvolvimento da aula. No 

final, alguns se aproximaram e conversaram um pouco sobre a 

trajetória da disciplina durante o semestre, enfatizando satisfação com 

a aula. (Descrição referente ao dia 3 de março de 2015, terceiro dia de 

aula da disciplina de LPTA) 

 

Ali, havia alunos interessados e motivados a se aprofundarem nos estudos das 

estruturas textuais, isso era evidente pela participação e pela procura de informações acerca 

das explanações realizadas. Enquanto outros, que abrangiam um pequeno número, de certa 

forma, transpareciam pelo semblante desestimulado e comportamento apático estar naquela 

sala apenas pelo cumprimento dos créditos, ou quem sabe aquela disciplina não havia suprido 

suas expectativas. Mas a turma de um modo geral foi muito acolhedora comigo.  

Expliquei os conceitos e a estrutura do gênero resenha, realizei em conjunto com a 

turma a leitura de algumas resenhas que constam no material da disciplina e analisei com os 

estudantes a diferença que há na construção e na estruturação dos movimentos retóricos, ou 

seja, dos elementos estruturais que compõem as resenhas. A aula foi muito produtiva, como 

atividade, pedi que fosse produzida uma resenha a ser entregue até o dia 31 de março/2015, de 

um livro acadêmico, à escolha de cada aluno, conforme agendado no programa da disciplina 

entregue e lido para os alunos no primeiro dia de aula. 

A explicação da estrutura do gênero resenha deu início a essa abordagem textual 

que direciona seus alunos não só a aprenderem as características que compõem um texto, mas 

a praticarem a escrita, constituindo-a a partir dos fundamentos que caracterizam cada gênero 

apresentado. Essa explanação abrangeu o propósito de aferir a diferença que há na construção 

e na estruturação dos movimentos retóricos que compõem não só esse gênero, mas outros que 

cercam o mundo da escrita. Então, os elementos estruturais que compõem um texto se 

organizam a partir da necessidade de apresentação do escritor acerca do assunto, bem como 
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do suporte no qual está vinculado o respectivo texto. 

A aula seguinte foi sobre a estruturação do projeto de pesquisa. Expus os 

conceitos e a estrutura que compõem esse gênero, aproveitei a ocasião para exibir alguns 

pontos referentes ao meu projeto de Mestrado, afinal esses alunos estavam participando do 

meu processo investigativo acerca das suas relações de escrita no meio digital. 

No decorrer das explanações sobre o meu objeto de estudo, fluíram muitos 

debates em detrimento do processo de escrita atual, os alunos enfatizaram essa notável 

evolução e mudança na leitura e na escrita não só entre os estudantes de Letras, mas em todas 

as áreas, abrangendo assim variadas idades. O debate desenvolveu-se em torno das 

dificuldades que as crianças hoje enfrentam na habilidade de escrever, uma análise que vai 

muito além do que pretendo alcançar em minha pesquisa. A aluna Pasek40, estudante de 

Letras/Espanhol do 2º semestre, enfocou: 

Hoje, enfrentamos duas dificuldades no processo de escrita, a 

importância do manuseio (o pegar) do lápis e o exercício de se 

adequar nos diversos ambientes comunicacionais que, diante da 

necessidade do falante, diferenciam linguagem e estrutura de gêneros 

textuais. (Pasek) 

 

A aluna Gusti, atuante em sua segunda graduação, muito envolvida com as 

discussões, abordou:  

Segundo análises e pesquisas apresentadas por um considerável 

espaço de tempo, uma criança de apenas 7 anos de idade, que vive na 

atualidade, abrange mais informações e conhecimentos acerca do 

mundo do que um imperador romano, que viveu cerca de décadas a. 

C. (Gusti) 

 

A segunda estudante evidenciou que esse fato, de acordo com pesquisas, pode vir 

a prejudicar o desenvolvimento dessas crianças, talvez pelo acúmulo de informações de uma 

imensurável gama de conhecimentos, apresentando uma ausência precisa para o seu 

processamento.  

O dia da primeira entrega do gênero resenha chegou. Alguns alunos enviaram-me 

o texto por e-mail, outros ao bolsista. Houve certa preocupação dos estudantes no 

cumprimento dessa atividade, pois apenas 5 dos 31 não enviaram a produção. Justamente 

aqueles que não seguiram a disciplina, mesmo matriculados, não frequentavam as aulas nem 

justificaram sua ausência, sendo, assim, considerados desistentes. Sua presença nas aulas foi 

                                                           
40 As alunas participantes desta etapa da pesquisa foram nomeadas com pseudônimos que representam os títulos 

de “Status” de Bali, descrita por Geertz (1989). 
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pontual, pois compareceram somente aos primeiros dias de aula. Não tive a oportunidade de 

conhecê-los, conversar com eles, ou mesmo compreender os motivos que os levaram a não 

seguirem a disciplina. 

Realizei a correção, sem editar os documentos a mim enviados, inseri, então, 

comentários no decorrer dos textos produzidos acerca do que cada estudante deveria 

modificar, relacionados tanto a respeito da estrutura como dos aspectos gramaticais, coesivos 

e de coerência, a fim de melhorar a escrita do gênero. Devolvi a produção de cada aluno para 

que me fosse retornada a versão definitiva da resenha, com prazo de um mês, para a avaliação 

final. 

As aulas seguiam com a explanação dos movimentos retóricos do projeto de 

pesquisa, a fim de os estudantes aprenderem a produzir esse gênero textual, bem como 

estruturá-lo de maneira coerente. Enquanto alguns alunos faltavam, chegavam atrasados às 

aulas, pouco participando das conversas e das interações, a maioria se envolvia cada vez mais 

com a disciplina, e isso ficou evidente no depoimento de alguns deles. A discente Dauh disse: 

Com essa disciplina, descobri o mundo acadêmico. Me sinto inserida 

mesmo na Universidade, pois aqui estamos construindo gêneros 

acadêmicos. (Dauh) 

 

A cada encontro com a turma, eram explicados os movimentos retóricos que 

compõem o projeto de pesquisa, e os alunos os desenvolviam conforme a solicitação 

apresentada na agenda da disciplina. Mesmo envolvidos com as explanações realizadas acerca 

do gênero estudado, alguns estavam apreensivos ao terem de construir o projeto de pesquisa 

no decorrer de dois meses. Diziam que o tempo era curto para o cumprimento de todas suas 

atividades acadêmicas.  

É perceptível, diante das vivências aqui apresentadas, que as aulas ocorriam como 

cerimoniais devido aos papéis institucionalmente41 estabelecidos na Universidade, a qual situa 

formas morais de convivência de acordo com o conjunto de práticas funcionalistas da vida 

moral.  

A relação entre estudantes e professores estabelecia-se segundo sua convivência, 

bem como as formas padronizadas de sociabilidade entre os sujeitos atuantes nessa ação, 

firmadas segundo os papéis institucionalmente organizados na academia; isso era evidente, 

pois os encontros ocorriam de maneiras distintas, conforme a presença ou a ausência, bem 

                                                           
41 Termo apresentado nos de estudos de Goffman (2010). Esse aspecto que norteia este estudo será melhor 

explicado no item 4. 
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como a atuação dos docentes que compuseram a disciplina, cada um atuando conforme seu 

papel no estabelecimento.  

As aulas ministradas por mim ocorriam diante de situações distintas das 

ministradas pelo professor regente ou mesmo pelo bolsista, bem como as decisões tomadas 

que se davam diante da posição que cada um atuava no programa. Mesmo seguindo 

parâmetros iguais de planejamento e atuando com os mesmos alunos, em um mesmo 

ambiente, as ações perante cada sujeito se manifestam de modos distintos. Essa passagem do 

meu diário de campo está relacionada à categoria de hierarquização42 que se enquadra nos 

processos de interações sociais que tento desenvolver neste estudo: 

As apresentações dos projetos de pesquisa foram organizadas por mim 

e pelo professor regente da disciplina, em que convidamos alguns 

amigos da academia para compor as bancas de qualificação, conforme 

sua área de atuação. Certa vez, um dos membros da banca não 

compareceu devido a um problema de urgência, nesse dia, eu só 

chegaria à apresentação um pouco mais tarde devido a uma aula que 

ocorrera no mesmo horário, e o professor já havia justificado sua 

ausência. Quem assumiu a turma nesse momento, como acordado 

anteriormente, foi o aluno bolsista da disciplina. Contudo, ele entrou 

em contato comigo para decidirmos juntos como procederia a 

apresentação daquele dia por causa da falta de um membro da banca. 

Ausentei-me da aula que estava assistindo para, assim, contemplarmos 

juntos a apresentação dessa equipe e avaliarmos o trabalho em 

conjunto no lugar do professor que faltara. Assim, a aula só se iniciou 

após minha chegada. (Descrição referente ao dia 18 de junho de 2015) 

 

Parte daí o pressuposto de que há distintas posições hierárquicas, do poder em que 

os sujeitos da pesquisa se relacionam na sala de aula, nesse caso, os organizadores da 

disciplina, pois o aluno bolsista, mesmo integrado na construção da disciplina, não quis 

decidir de maneira individual acerca desse acontecimento, talvez pelo fato de não ter 

trabalhado na constituição das bancas não achou viável definir sozinho como esse momento 

iria proceder, não quebrando esse arranjo hierárquico de ações realizadas, pois os convites 

foram realizados a cada membro da banca por mim e pelo professor regente.43  

Portanto, acompanhando os alunos do Curso de Letras/ UFC em seu cotidiano 

acadêmico, além de partilhar de suas vivências com a observação participante, pude 

                                                           
42 As categorias de estudo serão apresentadas mediante a exposição dos dados empíricos desta investigação e 

organizadas no item seguinte a este. Com essa exposição aqui feita, faço uma correlação do ocorrido a esta 

categoria que se evidencia em mais de um momento da pesquisa e será melhor exposta no decorrer dos fatos 

desta experiência. 
43 Gastaldo (2008, p. 3) enfatiza que “[...] a relação de poder existe na medida em que algumas definições da 

situação são mais legítimas do que outras, e essa legitimidade é a resultante de quem tem o poder de propor e 

sustentar a definição.” 
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compreender que as aulas decorrem como rituais de interação44, em que cada um atua diante 

do papel que representa no meio social, mais especificamente na instituição na qual os 

sujeitos desempenham funções distintas conforme a hierarquia ali estabelecida entre esses 

papéis sociais.  

A seguir, apresento as categorias de estudo desta pesquisa por meio da descrição e 

da análise da construção escrita dos alunos observados em contextos distintos do meio digital, 

Google Drive, Facebook e e-mail. Descrevo como ocorreu a produção do projeto de pesquisa 

pelos membros de cada equipe. Desde a elaboração e a publicação dos temas, o 

desenvolvimento dos tópicos que constituem esse gênero com o acompanhamento dos 

professores e as discussões entre os alunos até a apresentação desses trabalhos para as bancas 

de qualificação, a fim de obterem um retorno dos seus respectivos trabalhos. Foco também a 

relação de escrita dessas estudantes do Curso de Letras/UFC nas diversas situações de 

comunicação no Facebook, visto que os dados obtidos em um processo investigativo, muitas 

vezes, revelam a necessidade de abrangência da pesquisa em outros lugares e analiso a escrita 

nos e-mails em diferentes situações e épocas. O propósito desta análise é pautar as diferenças 

de escrita, apresentando-as sob o viés de temáticas que norteiam essa relação difundida na 

pesquisa. 

 

 

  

                                                           
44 Goffman (2012) apresenta como as relações sociais se estabelecem nas instituições, trazendo ao leitor por 

meio de seis ensaios exemplos da vida cotidiana, em que mostra com descrições cerimoniais como decorrem as 

relações entre os indivíduos, fazendo uma análise dos fatores que influenciam o comportamento humano e que 

formam sua identidade quando este se encontra em contato com outras pessoas.  



59 

 

4 PRÁTICAS DE ESCRITA E MEIOS DIGITAIS: GOOGLE DRIVE, FACEBOOK E 

E-MAIL 

 

Quando se pensa na coleta e análise de dados na pesquisa em internet, é essencial 

considerar uma gama e aspectos que vão desde as estratégias de utilização dos 

ambientes digitais até aspectos de cunho ético em relação à publicização e 

identificação de informações e dados obtidos. (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 

2011, p. 50) 

 

A partir dos dados empíricos obtidos durante o processo investigativo deste 

estudo, bem como pelo próprio registro das ações de escrita dos estudantes, observados no 

meio digital, com os colegas e os professores, foram catalogadas e construídas as “categorias 

de codificação”, ação importante para verificação da pesquisa como um todo, segundo 

Bogdan e Biklen (1994, p. 221), a construção das categorias “constituem um meio de 

classificar os dados descritivos que recolheu [...], de forma que o material contido num 

determinado tópico possa ser fisicamente apartado dos outros dados.” São elas: 

a) Interações formais versus informais; 

b) Relações de hierarquia na escrita acadêmica; e 

c) A escrita e o contexto comunicacional. 

 

Uma das atividades que o programa da disciplina de LPTA pressupõe aos alunos é 

a produção de um projeto de pesquisa diante das explanações fundamentadas no decorrer dos 

estudos desenvolvidos e das orientações dos professores. A construção desse gênero partiu 

dos direcionamentos apresentados durante as aulas, a fim de se manter um padrão perante os 

trabalhos desenvolvidos, assim, cada passo de desenvolvimento do projeto de pesquisa 

seguido pelos alunos era sob a orientação dos professores. 

A construção do projeto de pesquisa decorreu-se na ferramenta Google Drive. 

Foram organizadas ao total 8 equipes pela escolha dos estudantes, que produziram ao longo 

de dois meses seus respectivos projetos de pesquisa, os quais foram analisados pelos 

professores atuantes na disciplina de modo colaborativo, pois esses apresentavam 

comentários, bem como sugestões, a fim de haver a dedicação do aluno na construção de seu 

texto acadêmico, assim eles não iriam construir um texto objetivando apenas sua entrega para 

a obtenção de nota, mas havendo, dessa forma, a inserção das equipes no propósito textual 

com o acompanhamento dos professores nessa produção. 

Nesse andamento da pesquisa, acompanhei os alunos pesquisados em várias 

situações distintas de escrita no meio digital. De um lado, eles produziam um texto 
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acadêmico, para apresentação e obtenção de nota, em que seguiam com uma escrita 

formativa, do outro, comunicavam-se com os colegas de equipe ora de maneira formal, ora de 

maneira informal, essas construções comunicativas entre os alunos variavam de maneira 

indeterminada, pois se expressavam de maneira distinta com os interlocutores em um mesmo 

contexto do meio digital.  

Após as explanações realizadas acerca da estruturação do projeto de pesquisa nas 

aulas, os alunos iniciaram a elaboração dos temas e das delimitações do projeto, apresentando 

características de escrita bem peculiares, talvez pela área de estudo específica de cada aluno 

ou bem mesmo pela escolha da equipe em que atua. Um aspecto de suma relevância para a 

construção desses trabalhos, pois o professor regente deixou os alunos à vontade em relação à 

escolha das temáticas de estudo, fato que contribuiu de maneira positiva para o 

aprofundamento dos alunos em seus trabalhos, pois estudavam naquele momento um tema 

específico à sua área de interesse. 

A pluralidade dos temas entre os grupos chamou bastante minha atenção, por 

abranger a peculiaridade que permeia em cada curso, bem como a maturidade dos alunos em 

relação ao semestre no qual atua. Alunos esses que apresentam distintos e abrangentes ideias e 

questionamentos, a depender majoritariamente do seu interesse de estudo, pois, mesmo entre 

o Curso de Letras, ficou evidente a particularidade que fundamenta os interesses desses 

estudantes, uns envolvidos com os diferentes dialetos que a língua apresenta a partir da 

construção da fala, outros com os estudos do bilinguismo, focando as línguas 

alemão/português, alguns interessados em aprofundarem-se mais nos aspectos educacionais, 

que envolvem a formação do professor para atuação em uma disciplina específica na 

Educação Básica, a inserção de disciplinas, como Música e Artes, no contexto educacional, 

objetivando a reformulação de um currículo escolar engessado e arraigado às normas que o 

constitui. O estudo da cultura popular de um bairro periférico de Fortaleza, CE, também foi 

outro assunto de interesse dos alunos, enfim houve uma abrangência de temas que 

compreendeu uma diversidade de estudos entre a turma. 

Ao total, foram produzidos sete projetos de pesquisa, pois uma equipe não o 

produziu. Os membros desse grupo abordaram que o tema escolhido por eles era um pouco 

difícil de obter material para pesquisa e leitura. O tema era: A inserção da disciplina de Artes 

na grade curricular da série do 1º ano do Ensino Médio. Enfim, somente apresentaram o tema, 

não discorrendo nenhum tópico que fundamenta esse gênero textual, pouco participando das 

interações no Facebook, e-mail tanto com os professores quanto com os colegas da turma. 
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A produção do projeto de pesquisa na disciplina de LPTA foi divida em etapas, 

após a fundamentação e a apresentação dos Temas e das Delimitações dos trabalhos, houve a 

abertura e o compartilhamento dos documentos no Google Drive com os professores e os 

membros das equipes, realizados por elas próprias, os alunos apresentaram a justificativa e as 

questões norteadoras da pesquisa, esse processo de organização textual ocorreu 

concomitantemente às análises dos professores acompanhadores da disciplina, por meio de 

comentários e sugestões a respeito da costrução de escrita desses alunos. A produção da 

justificativa abrangeu tanto os aspectos teóricos como os pessoais que muito bem 

fundamentaram a opção de estudo de cada tema apresentado, por estarem correlacionados ao 

objeto de estudo de cada equipe. 

Cada membro da equipe, ao longo de suas construções textuais, escreveu com 

uma cor distinta nessa ferramenta virtual para que ficasse evidente quem tinha produzindo o 

texto e como ocorreu a integração das abordagens entre os alunos de cada grupo. 

A comunicação nessa ferramenta também ocorria entre os alunos integrantes de 

cada grupo45. Eles debatiam suas opiniões acerca da produção dos tópicos ali no ato da 

escrita, mesmo isso podendo ser realizado pessoalmente, pois certamente encontravam-se no 

mínimo duas vezes por semana. Isso evidencia a interação desses estudantes na 

fundamentação dos seus trabalhos, a fim de se aprofundarem nessa elaboração textual e 

construírem seus conhecimentos acerca desse gênero, que permeará em sua trajetória 

acadêmica. 

Os diálogos construídos pelos alunos ao longo da produção do projeto de pesquisa 

na ferramenta Google Drive apresentaram um propósito comunicativo entre os membros desta 

equipe que aqui se apresenta, objetivando a geração de debates sob uma perspectiva dialógica 

e contextual do que se está sendo produzido no referido documento. Essas produções 

expuseram funcionalidades peculiares às dimensões de desempenho do texto, mantendo assim 

uma identidade própria de cada produção verbal.  

A constituição da fundamentação teórica pelos alunos deu-se após os diagnósticos 

realizados acerca das produções já realizadas, a partir da seleção de autores que 

fundamentassem os questionamentos e os princípios básicos dos temas desenvolvidos pelos 

grupos. Esse movimento retórico desse gênero abrangeu muitas dúvidas entre as equipes 

acerca de sua constituição, pois os alunos apresentaram dificuldades em correlacionar 

                                                           
45 Tal concepção de aprendizagem fundamenta-se na teoria histórico-cultural de Vygotsky (2007), pois 

possibilita os sujeitos a propor, a discutir conceitos e a organizar ideias ao longo do processo educativo. A partir 

de aprendizados adquiridos que promovem o desenvolvimento de outras capacidades correlacionadas ou 

independentes daquelas já desenvolvidas. 
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estudiosos de cada área específica com a constituição de estudo do seu trabalho. Para tanto, 

foram sugeridas leituras direcionadas a cada área em particular para que assim esses 

estudantes se aprofundassem mais em sua pesquisa, compreendendo também seu objeto de 

estudo em meio a embasamentos e a apoios teóricos. 

No intervalo de uma produção e outra, as aulas da disciplina eram direcionadas a 

essa estruturação, focando de maneira peculiar cada constituição textual da produção do 

projeto, tendo como objetivo primordial a apropriação dos movimentos retóricos que 

compõem esse gênero. A estruturação da metodologia fundamentou-se a partir de um 

processo lento de construção, pois propor ocorrências e momentos ao desenvolvimento da 

pesquisa foi uma ação difícil para esses estudantes. Nesse momento de construção textual, os 

alunos expuseram suas dúvidas, e alguns entraram em contato comigo com mais frequência 

via e-mail46, a fim de apresentarem seus questionamentos e suas dúvidas acerca da construção 

da metodologia do projeto de pesquisa. 

Após uma explanação mais aprofundada de como se constitui esse movimento 

retórico com exposições de exemplos de metodologias já fundamentadas, ficou mais evidente 

para os alunos como decorre sua organização, mesmo assim, o acompanhamento dessa 

constituição foi intenso, pois, a todo o momento, os alunos enviavam mensagens, a fim de 

sanar suas inquietações. Assim, a elaboração da metodologia foi idealizada pelos alunos a 

partir da pretensão de pesquisa que eles aspiram para a fundamentação de suas análises, mas 

dentro da realidade apresentada em cada contexto de pesquisa. 

Por meio de prints das telas dos momentos de construção textual na ferramenta 

Google Drive na apresentação das categorias, apresento a análise mais específica dos diálogos 

fundamentados em um projeto de pesquisa, pois as conversas entre os membros dessa equipe 

foram constantes, a fim de construir respostas e caminhos na construção deste gênero. O foco 

da análise na interface Google Drive era mais especificamente os diálogos desenvolvidos 

entre os alunos, o corpo do projeto embasou a realização de comparações entre a escrita 

formal versus informal. Assim, o recorte dessa análise específica do meu estudo é circunscrito 

diante da frequência das comunicações entre os estudantes analisados.47 

                                                           
46 Os prints dos e-mails enviados são demonstrados na segunda categoria de estudo, subitem 4.2. 
47 Todos os projetos de pesquisa produzidos durante a disciplina de LPTA foram analisados de maneira 

específica, contudo este está sendo apresentado neste estudo por ter me dado subsídios maiores para a 

fundamentação desta etapa da pesquisa, devido principalmente às sequências decorrentes de comunicações entre 

os membros da equipe. Assim, ancorando-me neste projeto de pesquisa, tenho mais materiais de análise para dar 

mais consistência às categorias de estudo que fundamento em meu trabalho. Essas análises são demonstradas 

neste trabalho por meio de prints das telas, em que apresento os momentos mais importantes da construção 

textual e comunicativa desses estudantes de maneira sequencial. 
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O contexto de produção dos diálogos dessa equipe se deu com base em segmentos 

comunicativos entre as estudantes integrantes da referida equipe, pois é perceptível a 

interação constante entre as alunas nas representações linguísticas construídas ao longo dos 

contextos discursivos. 

Esses dados analisados, conforme as vivências dos alunos pesquisados e na forma 

como acontecem, foram organizados em três categorias de estudo nesta pesquisa. Essas 

categorias foram pautadas diante dos dados empíricos evidenciados em campo, sendo assim 

fundamentadas durante as observações e as análises da pesquisa nos contextos de escrita da 

ferramenta Google Drive, da rede social Facebook e dos e-mails enviados a mim. Apresento 

também, na fundamentação das análises das categorias de estudo, as falas das alunas que 

compuseram os grupos focais48, em que foram abordadas suas concepções sobre as práticas de 

escrita no meio digital. Abaixo, descrevo os resultados das análises das categorias levantadas 

no decurso deste estudo, e, ao longo deste item, elas serão evidenciadas de acordo com as 

experiências em campo e com o que consegui extrair dos dados deste processo investigativo.  

Para tanto, apresento e analiso os prints que constituem os dados empíricos desta 

pesquisa, nas diferentes mídias digitais, Google Drive, Facebook e e-mail, verificando 

especificidades encontradas em cada um deles, bem como correlacionando as semelhanças 

das práticas de escrita decorrentes de cada meio.  

  

                                                           
48 A partir da necessidade de expandir as análises investigativas da minha pesquisa, a fim de não somente 

observar, mas interagir em rodas de conversas com os estudantes e desenvolver minhas análises também em base 

do que dizem e concluem esses alunos acerca do processo de escrita no meio de digital, organizei pequenos 

grupos focais com os estudantes de Letras/UFC a fim de ponderar conceitos e apontar problemas que pretendo 

constituir acerca dos artifícios de escrita e leitura desses discentes. A formação desses grupos focais teve como 

princípio o desenvolvimento de opiniões e ideias dos alunos do Curso de Letras/UFC acerca de alguns 

questionamentos que permeiam o seu desenvolvimento de escrita no meio digital. Essa fase da pesquisa 

direciona as alunas a avaliar e a identificar os preceitos e as concepções de escrita que fundamentam a 

comunicação nesse contexto. Os encontros foram realizados em 17/4/2015 e 3/6/2015 na biblioteca da UFC, em 

horários opostos aos das aulas. Quatro estudantes do segundo semestre do Curso de Letras, que cursam a 

disciplina de LPTA, compuseram esse grupo de debates acerca de suas vivências e de suas análises que 

compreendem o contexto tecnológico. As estudantes participantes da roda de conversa foram nomeadas com 

pseudônimos que representam os nomes da ordem de nascimento em Bali: Made, Wayan, Njoman e Ktut, a fim 

de resguardar suas identidades. 
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4.1 Interações formais versus informais 

[...] considerar a língua como uma atividade social como um trabalho empreendido 

conjuntamente pelos falantes toda vez que se põem a interagir verbalmente, seja por 

meio da fala, seja por meio da escrita. (BAGNO; STUBBS; GAGNÉ, 2002, p. 25) 

 

As análises difundidas neste estudo apresentaram que os alunos do Curso de 

Letras/UFC, no seu contexto acadêmico, mantêm diferentes interações entre si, bem como 

com os professores. Essas interações se direcionam ora à formalidade, ora à informalidade, no 

que tange não somente à elaboração da escrita, mas às relações que as alunas mantinham entre 

si durante suas construções textuais nas mídias analisadas nesta pesquisa.  

 

Figura 1 – Diálogo entre duas alunas da equipe49 no Google Drive. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Figura 1, a organização sequencial das unidades linguísticas na ferramenta 

Google Drive parte das alunas, a partir de suas necessidades de entrarem em um consenso 

acerca da construção textual. Elas usam os recursos da referida ferramenta para ajustar o texto 

conforme os pré-requisitos e as regras de construção do gênero. O diálogo mantido, nesse 

momento de construção do projeto de pesquisa na disciplina, é direcionado à organização do 

                                                           
49 1ª aluna: A aluna tem 24 anos de idade; É católica; Considera-se da classe média baixa; Sua mãe é aposentada; 

Atua como estudante-estagiária; Ingressou na Universidade Federal do Federal (UFC) por ampla concorrência, 

embora seus pais sejam negros; Foi aprovada para segundo semestre. 

2ª aluna: A aluna tem 21 anos de idade; É Cristã/ Protestante; Considera-se da classe média baixa; Seu pai é 

autônomo; Atua como professora de português e espanhol; Ingressou na Universidade Federal do Ceará (UFC) 

por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), pelo sistema de cotas. 
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referido texto acadêmico, em que a primeira aluna é indagada por ações consideradas 

coerentes, evidenciando certo domínio no assunto que está sendo apresentado. Ela também 

conduz seus diálogos sugerindo meios para a condução de escrita do projeto de pesquisa, 

denotando formalidade em suas colocações, pois esse espaço está utilizado especificamente 

para a comunicação acadêmica.  

A segunda aluna, também integrante dessa escrita, indaga a colega acerca de suas 

colocações no texto, corroborando, assim, sua participação na construção do texto, não apenas 

acatando as sugestões apresentadas pela outra colega. A escrita colaborativa é característica 

desse momento, em que uma intervém e opina o que é produzido ou decidido pela outra. 

Assim, a marca colaborativa na construção textual do projeto de pesquisa foi um fator 

evidenciado, pois as alunas mantiveram interações de colaboração nos seus diálogos com o 

propósito de integrarem suas ideias na elaboração do gênero em estudo. 

Sob esse viés de análise, a interação social entre essas duas alunas, mesmo sendo 

colegas de turmas, nesse contexto, é profissional, acadêmica, distante, com o propósito único 

de reconstrução textual, sendo denotada nessa situação a formalidade acadêmica na relação 

entre essas alunas. Nesse contexto de análise, a relação de amizade entre as estudantes não foi 

motivo para que elas se comunicassem de maneira desvinculada do contexto acadêmico, pois 

se apresentaram cientes de que esse momento era específico para a construção e os ajustes 

textuais de um trabalho acadêmico, sendo abordados assuntos apenas que dizem respeito à 

temática de estudo do seu projeto de pesquisa. Mesmo sendo colegas de turma, não foram 

apresentados assuntos que desviassem a atenção da construção textual, nesse caso, a escrita 

acadêmica e formal, direcionada aos assuntos do texto foi evidenciada neste diálogo. 

Elas se comunicam de maneira formal e finalizam o diálogo que compreende esse 

assunto discutido, não deixando lacunas na comunicação. Nesse sentido, o assunto específico 

é concluído. 
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Figura 2 – Diálogo entre a pesquisadora e uma aluna da equipe no Google Drive. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As práticas discursivas da Figura 2 partiram de uma sugestão de ajuste 

apresentada por mim às alunas para que pudessem filtrar melhor as ideias acerca do 

direcionamento de seu trabalho de pesquisa. 

Uma aluna segue com uma dúvida evidenciada com uma pergunta não tão 

direcionada ao que eu pedi que fizessem, no caso, fazer um recorte do estudo a partir da 

delimitação do tema para o melhor direcionamento da pesquisa. Sua dúvida foi direcionada a 

mim especificamente, talvez pelo fato de eu ter incitado a discussão, questionando-me acerca 

de suas dúvidas com perguntas específicas a sua construção textual. Nesse caso, uma aluna 

apresentou sua dúvida acerca do que eu havia proposto, eu a respondi, direcionando-a a uma 

melhor apresentação de seu estudo, e outra aluna marcou a questão como resolvida, ficando 

evidente a integração entre esse grupo e sua conectividade com os diálogos construídos ao 

longo da elaboração do projeto de pesquisa. 

A colaboração entre o grupo fica evidente a partir da estratégia dos alunos de 

integração e de participação na produção do texto, a ferramenta Google Drive pressupõe a 

comunicação instantânea entre os membros do grupo e, sob a análise de Santaella (2013, p. 

316), gera uma “cultura participativa”, “cultura integrativa”, em que todos se comunicam com 

o propósito de colaborar na constituição do texto. Nessa rede interativa, os alunos produzem e 

resolvem os problemas em conjunto, colaborativamente. 
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Essas condições de comunicação fundamentam a linearidade da produção desses 

textos que a ferramenta Google Drive oferece ao usuário. Essas práticas de escrita abrangem 

reflexões acerca do que as alunas estão produzindo no projeto de pesquisa, a fim de 

construírem o referido texto de maneira colaborativa, em que todos da equipe não só opinem, 

mas mantenham sua contribuição na escrita do texto. Nesse trabalho de produção textual, os 

alunos foram incentivados a dialogar, a trocar ideias e a se apropriar dos saberes em meio às 

ferramentas tecnológicas, que, nesse caso, trazem uma perspectiva maior nos parâmetros de 

escrita. 

 

Figura 3 – Diálogo entre duas alunas da equipe no Google Drive. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Figura 3, os diálogos são extensos e constituídos de perguntas direcionadas as 

demais estudantes, contudo, no final desse escrito, a estudante que constituiu esse diálogo se 

direciona a uma colega apenas, enfatizando-a, por sinal, como a mais conhecedora do assunto 

abordado.  

Esse direcionamento é conduzido por um termo informal: “tu que é a mulher das 

coisas...”, fato que evidencia e demonstra certa proximidade entre as duas, desenvolvida ao 

longo da produção do projeto de pesquisa diante dos diálogos produzidos ou mesmo fora 

desse contexto. Essa passagem denotou informalidade na escrita, contudo, mesmo escrevendo 



68 

 

de maneira informal, o assunto apresentado no diálogo é direcionado apenas à produção do 

projeto de pesquisa, ou seja, essa marca de informalidade não dá abertura para que diálogos 

diversos, que não sejam sobre a construção textual, permeiem nessa trajetória de escrita. 

A estudante indagada pretende corresponder às expectativas da colega, marcando 

a questão como resolvida, mas, após sua atuação, revê e se questiona se fez o solicitado ou 

não. Essas marcas textuais registram que há entendimento entre as duas estudantes e que sua 

comunicação é simétrica e horizontal, não predominando, em alguns casos, a formalidade de 

escrita entre elas nem de conhecimentos específicos acerca da estrutura e do tema de estudo 

entre essas alunas.  

A ação da linguagem fundamentada pela aluna que introduz o diálogo se dá de 

maneira interativa com o grupo, pois, ao formular seu questionamento, ela se direciona às 

colegas, envolvendo, assim, todos os membros da equipe na construção textual. 

O traço colaborativo, mais uma vez, é evidenciado quando a aluna indagada na 

comunicação direciona-se a outros participantes, não se sentindo na responsabilidade única de 

solucionar esse problema sozinha, conclamando a presença de demais sujeitos da equipe para 

partilhar entre si as dúvidas. Não havendo, assim, um único escritor, mas sim a construção da 

escrita colaborativa, em que todos os participantes têm o poder de decisão e de atuação no 

processo de escrita.50 

 

 

 

  

                                                           
50 Santaella (2013, p. 266) afirma que a conectividade em rede proporciona ao internauta acesso aberto à 

informação, proporcionando o seu encontro com demais internautas, gerando formas diversas de “socialização, 

compartilhamento e participação.” 
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Figura 4 – Comentários dos alunos no Facebook sobre a construção dos projetos de pesquisa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Figura 4 é uma postagem apresentada na rede social Facebook, na página do 

grupo da disciplina, que ocorreu antes das apresentações dos projetos de pesquisa para as 

bancas de qualificação. Com ela, eu divulguei aos alunos a data de entrega dos trabalhos para 

que estes entregassem aos membros das bancas para que fossem lidos, e as devidas 

considerações serem feitas acerca do que foi escrito. 

O desenvolvimento desses diálogos, nesse processo comunicativo, legitima-se 

diante de diferentes níveis de análise no que se refere às práticas de escrita, pois as alunas 

fundamentaram sua escrita sem seguir os padrões normativos, não se prenderam às normas, 

evidenciando que esses escritos tinham o propósito comunicativo coloquial, por entenderem 

que se tratava de uma comunicação informal, constituída por diálogos sem fins de construção 

textual acadêmica.  

Sob essa ótica de análise, a aluna Kitut aborda que:  

A leitura dinâmica não é decorrente apenas do meio digital, a vida 

agitada, o meio acadêmico acabam obrigando a gente a realizar 

leituras de modo superficial. Não me detenho muito nas regras 

gramaticais quando escrevo no meio digital, pois o Word acaba 

facilitando isso pra nós. Escrevo uma palavra, e logo ela é acentuada 
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pelo programa, e acabo não me prendendo nas normas de acentuação 

gráfica, por exemplo. (Kitut)51 

 

A aluna Njoman apresenta seu ponto de vista sobre a escrita no meio digital em 

concordância à posição da abordagem ora apresentada, em que diz: 

As redes sociais têm essa utilidade de apresentar postagens sobre os 

sentimentos dos internautas, e não cumpri o papel de apresentar 

apenas conteúdos inteligentes, quem se interessar em postagens cultas 

deve procurar os Blogs, pois o acesso nas redes sociais é um 

momento de distração, refúgio. (Njoman)52 

 

O seu ponto de vista acerca das construções dialógicas no meio digital deixa clara 

sua despreocupação em apresentar escritos conforme as normas gramaticais nesse contexto de 

escrita, sendo destacado esse ponto tanto, em alguns momentos, no Google Drive quanto na 

rede social Facebook. Enfatizou, ainda, a distinção entre a função social dos grupos do 

Facebook e do Facebook pessoal dos internautas, pois, segundo sua análise, o encargo do 

primeiro refere-se mais a uma função social, até porque é meio sem lógica, segundo ela, haver 

a publicação escrita de fatos ou de anseios íntimos em grupos que almejam outros objetivos 

comuns a todos os membros integrados nessa comunidade. Enquanto que, no segundo, o foco 

torna-se pessoal, a depender das escolhas de cada internauta sobre suas publicações.  

A aluna Wayan atribui à escrita no meio digital a característica da informalidade, 

o desprendimento das regras de um lado e direciona a responsabilidade de escrita adequada ao 

sujeito atuante na comunicação, quando diz que: 

As práticas de escrita das redes sociais são pra esses ambientes, no 

entanto os internautas devem ficar atentos pro que escrevem. O 

programa Word é importante pra aprendizagem das regras 

gramaticais. Aprendi a escrever melhor por causa desse programa, 

mas deu certo porque pratiquei juntamente com meus estudos e da 

gramática normativa. Não escrevo bem apenas no Word, pois 

escrever de acordo com os padrões tem se tornado uma prática pra 

mim. (Wayan)53 

 

Nesse sentido, o processo de escrita desses estudantes decorre de maneira distinta 

no meio digital, diante principalmente do propósito comunicativo pretendido em determinada 

condução dialógica. Enquanto nos diálogos do Google Drive, que tinham propósitos 

                                                           
51 A aluna tem 21 anos de idade; É católica; Considera-se da classe média baixa. É estudante da Universidade 

Federal do Ceará; Ingressou na Universidade pelo sistema cotas de cor e raça, independente da renda. 
52 A aluna tem 20 anos de idade; É católica; Estagiária no Instituto Kumon de Educação; Ingressou na 

Universidade por ampla concorrência. 
53 A aluna tem 20 anos de idade; É cristã protestante; Não trabalha, é estudante da UFC, no Curso de Letras 

português/espanhol; Ingressou na Universidade pelo sistema de cota L4. 
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específicos na construção do projeto de pesquisa, as alunas se expressavam de maneira 

profissional perante seus objetivos de interações naquele momento dialógico, nessa situação 

apresentada na rede social Facebook, elas conduziram sua escrita de maneira amigável umas 

com as outras, fato decorrente também da situação comunicacional na qual essas alunas se 

encontram.  

Nessa análise no Facebook, foi demonstrada a construção de escrita informal 

entre os alunos do Curso de Letras/ UFC assim como em alguns diálogos no Google Drive, 

mesmo estando inseridos em conversações referentes à disciplina, comunicando-se com 

professores. Assim, são evidentes as distintas construções de escrita entre esses alunos no 

meio digital, sob a interação acadêmica, profissional, que, nesse diálogo demonstrado, não foi 

preponderante na formulação de sua escrita.  

 

Figura 5 – Diálogo entre a pesquisadora e uma aluna da equipe no Google Drive. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesse diálogo da Figura 5, a aluna que anteriormente foi destacada como capaz de 

apresentar um melhor direcionamento na resolução de alguns questionamentos, neste 

momento de produção, demonstra ter dúvidas acerca de um aspecto peculiar à construção 
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textual, expondo-as sem receios. Esse aspecto colaborativo é destacado pela coautoria54 que 

está evidente nessa situação, em que esta aluna não dominou a autoria do texto sozinha, 

mesmo sendo destacada em algumas situações como detentora específica de tais 

conhecimentos.  

Não houve integração ou questionamentos entre os membros da equipe acerca de 

seu questionamento. Outra colega apenas marca a questão como resolvida, assim essa questão 

foi solucionada segundo as pretensões da aluna ou não ocorreram comentários ou 

questionamentos acerca da dúvida da aluna por ela ser destacada como conhecedora dos 

assuntos abordados.  

Percebo, então, que o processo de escrita na ferramenta Google Drive decorreu 

diante de distintas maneiras de interação entre as alunas na construção de escrita. Enquanto, 

em um momento, são gerados debates e discussões sobre determinado questionamento, em 

outro, uma questão é apenas resolvida, sem que sejam necessárias ou mesmo podendo ser 

omitidas explicações e como se deram determinadas resoluções. Se assim ocorresse na 

oralidade, o interlocutor o questionasse e até quisesse envolver-se com a forma de resolver o 

questionamento feito. Mas, como a referida ferramenta proporciona esse subsídio ao usuário 

de marcar um comentário como resolvido, os demais membros da equipe, nesse caso, 

preferiram não questionar tal ato. Entendendo que sua dúvida foi resolvida na estrutura 

textual. E, no caso desse questionamento, trata-se de aspectos gramaticais, unificação da 

pessoa verbal, nada que compromete a estrutura semântica do texto. 

Nesse sentido, compreendo que essa construção textual se sustenta a partir da 

necessidade de comunicações que emerge diante de dúvidas ou mesmo de esclarecimentos 

advindos da produção do gênero em questão. Outro fator a ser destacado é o desprendimento, 

em alguns momentos dessa escrita, das alunas no segmento das regras gramaticais, como já 

abordado anteriormente. Esses aspectos linguísticos são peculiares do processo comunicativo 

informal que advém tanto fora quanto do meio digital, como é o que ocorre neste exemplo, 

em que a ação da linguagem se desenvolve entre amigas e no meio digital, fatores que podem 

propiciar o funcionamento dessa escrita sob essa dimensão. 

  

                                                           
54 Na coautoria, todos constroem juntos. Segundo Silva (2012), o emissor, nesta situação, assemelha-se ao 

próprio designer de software interativo, pois constrói em rede aberta a inferências e a modificações dos 

participantes da construção textual. 
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Figura 6 – Diálogo entre a pesquisadora e duas alunas no Google Drive. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nessa situação comunicativa da Figura 6, a aluna concorda com a minha sugestão 

de ajuste textual, tendo o suporte de outra colega que também acatou a proposta de mudança. 

A integração entre as alunas é perceptível, pois elas vêm trabalhando na mesma vertente de 

construção textual, havendo, assim, a socialização e o compartilhamento de ideias, que 

permanecem em sintonia quando há a concordância do que foi questionado. Em alguns 

momentos em que essas estudantes são indagadas por mim acerca do que escreveu ou mesmo 

da estrutura textual, marcam a questão apenas como resolvida, não destacando o que de fato 

foi modificado, demonstrando que ainda estão presas à integração entre elas, colegas de 

turma, distanciando-se, em alguns momentos, como esse, de qualquer explicação direcionada 

ao professor. Enaltecendo tal explanação principalmente quando se referem às suas dúvidas 

sobre a constituição textual. 

Diante dessas análises, a construção dos diálogos entre essas alunas vai se 

fundamentando ao longo da escrita do projeto de pesquisa, em que, conforme as dúvidas vão 

surgindo quanto aos aspectos textuais que fundamentam esse gênero, as conversas entre os 

membros da equipe vão fluindo e se solidificando. Assim, segundo Santaella (2013, p. 121), 

“é no domínio dos arranjos coletivos que a subjetividade pode inventar arranjos singulares 

[...]” Então, é diante das interações construídas entre as alunas em meio à coletividade do 
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grupo que os diálogos vão sendo construídos e se expandindo. Quer dizer, as conversas fluem 

diante da integração gerada entre essas estudantes, que é construída com base na coletividade. 

Portanto, diante de minhas análises, pude perceber que o diálogo construído no 

Google Drive entre as estudantes observadas decorre de maneira síncrona, pois os alunos 

seguiam a frequência dos diálogos, partindo do ponto inicial da discussão de determinado 

assunto, em que davam continuidade ao contexto em evidência. 

Assim, a escrita na ferramenta Google Drive é fundamentada de maneira 

sequencial e linear no que se refere aos diálogos constituídos pelas alunas da equipe quando 

respondem às perguntas das colegas de modo a manter uma linearidade no diálogo construído 

sem permutas. Essa escrita é multimodal por se apresentar sob os diferentes aspectos, pois é 

construída consoante a influência tanto da escrita no meio digital quanto do meio acadêmico 

que se fazem presentes nessa constituição de escrita. 

Esses espaços de autoria do meio digital, como aborda Medeiros (2014, p. 610), 

“representam espaços sociais de manifestação de novos gêneros discursivos e de convivência 

com os gêneros já utilizados pelos sujeitos, numa perspectiva híbrida entre o oral e o escrito e 

entre o novo e o já conhecido.” 

Compreendo, então, que as práticas letradas decorrentes no meio digital têm 

objetivos específicos, sendo articuladas diante do contexto comunicacional, das habilidades, 

bem como das necessidades e dos objetivos dos interlocutores na comunicação. Sendo, assim, 

a ferramenta de escrita Google Drive traz consigo meios de comunicação peculiares ao meio 

digital, como interação on-line, que dispõe uma comunicação instantânea entre os sujeitos, 

que, por estarem inseridos nesse contexto analisado, são influenciados por fatores relevantes à 

construção escrita, dentre eles a tecnologia, o meio acadêmico, as relações sociais, formais ou 

informais, esta, diante das interpretações discorridas neste estudo, apresenta-se com uma 

importante instância de análise desta pesquisa. 

Os prints analisados fundaram evidências de que as alunas construíram sua escrita 

de forma colaborativa e que essa escrita se apresentou de maneira distinta, sendo constituída, 

de um lado, de maneira formal no que diz respeito aos assuntos abordados, sempre 

direcionados às discussões do trabalho, evidenciando uma escrita acadêmica, profissional, e, 

de outro, informal, quando as estudantes não seguiam as normas do português padrão, 

apresentando marcas de oralidade em seus diálogos, mesmo ocorrendo em uma comunicação 

acadêmica. Essa informalidade de escrita foi evidenciada também em diálogos construídos na 

página do grupo da disciplina na rede social Facebook, em que, mesmo interagindo com 

professores na página do grupo, os alunos se expressaram de maneira coloquial e desprendida 
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às normas gramaticais, ficando evidente também o entendimento que esses têm acerca do 

contexto comunicacional, e não somente o meio no qual constroem os escritos. Entendo, 

dessa forma, que houve nestes prints apresentados uma difusão nas relações de escrita no que 

tange às relações formais entre as estudantes e às representações de escrita informal.  

Assim, foram evidenciadas diferentes interações entre os alunos do Curso de 

Letras, que ocorreram de maneira colaborativa, ora formal, ora informal, decorrentes em um 

mesmo contexto, o digital, contudo delineadas por aspectos dialógicos distintos no que se 

refere ao propósito comunicativo de cada situação peculiar. 

 

4.2 Relações de hierarquia na escrita acadêmica  

 

A organização controla as relações dos materiais uns com os outros, as formas 

pelas quais são utilizadas na construção e em virtude das quais elas constituem um 

sistema ordenado de um tipo particular- olhando “de cima para baixo” na série 

sempre podemos investigar e descobrir conjuntos de “condições” das quais 

depende o funcionamento de uma ordem mais elevada de organização. (GEERTZ, 

1989, p. 123)  

 

Foi observando a construção de textos e diálogos dos alunos do Curso de 

Letras/UFC que me deparei com diferentes práticas de escrita tanto no meio digital como no 

meio acadêmico. Essas representações de escrita se constituem de forma diferenciada por 

diversos fatores, os que se destacaram nesta pesquisa foram os aspectos formais e informais 

que constituem a escrita da língua portuguesa. Outro aspecto relevante que direcionava os 

alunos a construírem sua escrita dialógica diante de preceitos formais e informais foi como as 

interações sociais que os interlocutores mantinham entre si são mediadas pelas interações 

sociais e como isso se apresentava nas práticas de escrita.  

Então, partindo disso, relações de hierarquia na escrita foram se estabelecendo 

nesse contexto de análise, a partir do momento em que os estudantes do Curso de Letras/UFC 

construíam seus textos também diante das diferentes posições que os interlocutores ocupam 

no meio social, bem como sua interação entre si no momento da construção escrita, 

dependendo do meio no qual o interlocutor está inserido para a evidência dessa hierarquia. 

Os prints a seguir constituem os dados empíricos da hierarquia apresentada nos 

processos de escrita. 
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Figura 7 – Diálogo entre a pesquisadora e duas alunas no Google Drive. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O diálogo da Figura 7 é iniciado segundo um questionamento de uma aluna 

referenciando a mim, de maneira informal, no que se refere à escrita normativa, mas 

mantendo certa distância e respeito em seus direcionamentos, essa informalidade não se 

direciona às relações entre nós, como integrantes dessa comunicação, mas à construção 

dialógica, diante das regras gramaticais. Ela pretende, com essa indagação, compreender a 

questão que sugeri para um exercício de recorte da temática de estudo. Só que, antes de eu 

tentar sanar a dúvida da estudante, uma colega interveio com suas sugestões, mostrando estar, 

de fato, imersa no processo de construção textual do projeto de pesquisa. Ela sugeriu 

caminhos para melhor direcionar e especificar o estudo a ser explorado, sendo aceito pela 

estudante questionadora ao ser marcada como resolvida a questão. 

É demonstrado que o domínio da autoria, nesse momento de escrita colaborativa, 

se fragilizou, pois, com o estabelecimento de relações entre os membros participantes da 

equipe, as estratégias de produção textual abrangem-se na troca de informações, bem como na 

difusão de ideias, de questionamentos, de discussões, ampliando e ativando, assim, a 

participação e a integração no ambiente colaborativo. A coautoria prevalece nesse ambiente 

de escrita.  
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Outro ponto a ser destacado é a relação de respeito entre as estudantes, percebo 

isso quando a aluna, ao sugerir caminhos para a solução das dúvidas direcionadas a mim, o 

faz de maneira formal, no que se refere ao direcionamento de suas ideias e à construção do 

diálogo diante de sua relação social nesse contexto de escrita com a colega, respeitosa, formal, 

não tendo pretensões de permear nesse espaço logo com propostas sem antes pronunciar 

solicitações para isso. 

São perceptíveis construções diferenciadas em um mesmo contexto de escrita. 

Uma escrita normativa, que é o corpo do projeto de pesquisa, produção que envolve nota, em 

que os alunos procuram seguir as regras gramaticais e manter um padrão de escrita mediante o 

que a Universidade exige de seus alunos, formal, sob os aspectos hierárquicos de escrita 

acadêmica. E outra escrita dialógica, na qual os alunos representam os anseios e as dúvidas 

acerca de suas colocações no corpo do texto. A hierarquia de escrita é representada neste 

momento sob outro viés de análise, escrita acadêmica, formal, com propósitos avaliativos 

versus escrita dialógica, ora informal, ora formal, sem propósitos avaliativos da disciplina.  

 

Figura 8 – Diálogo entre duas alunas da equipe no Google Drive. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A aluna, no diálogo da Figura 8, mais uma vez, direciona-se apenas a outra 

colega, a fim de evidenciar sua dúvida acerca do seu objeto de estudo. A construção desse 
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discurso se dá com propósitos de esclarecimentos a respeito do direcionamento da pesquisa, 

pois a referida aluna demonstra já conhecer o campo de estudo selecionado pelas discentes. A 

interação entre essas estudantes demonstra-se conciliável no que tange ao acatamento das 

ideias apresentadas pela segunda aluna quando diz que vai “ajeitar”, aferindo essa afirmativa 

ao contato comigo pelo particular, Facebook ou celular, pois a fundamentação desse aspecto 

investigativo que compõe a pesquisa dessa equipe, segundo a aluna questionada, só deve ser 

resolvido após a confirmação para ver se realmente deve proceder assim. 

Há, nessa situação, a predominância da hierarquia na constituição textual entre 

professor e aluno, no que se refere à solução desse problema específico, talvez pelo fato de 

essa questão envolver o objeto central de estudo dessa equipe e ter causado insegurança em 

ambas as alunas. Percebo, diante desse caso, que aspectos hierárquicos nesse processo 

comunicativo são confirmados entre alunos e professores, não sendo evidenciados entre as 

alunas ao longo de seus diálogos nesse momento de escrita acadêmica. Essa hierarquia entre 

professor e aluno também é evidenciada quando são atribuídos conceitos ao desenvolvimento 

de escrita de professores no meio digital. A aluna Made aborda que: 

Quando um professor envia um e-mail pro aluno de forma abreviada, 

não é tão levado em conta pelo fato da hierarquia existente entre 

professor/aluno, pois há pressa e agitação do dia a dia. (Made)55 

 

Nesse caso, Made manifestou sua opinião acerca da escrita no meio digital de 

maneira categórica, quando diz que o professor pode, sim, escrever de forma abreviada ou até 

desviada dos padrões gramaticais que o aluno vai compreender que a intenção de escrita era 

correta. Uma hierarquia de escrita que não foi desapropriada nem mesmo no meio digital. 

Segundo essa afirmação da aluna, fica evidente a presença da hierarquia no processo de 

comunicação.  

Pude apreender também que os alunos nessa construção de escrita não mantinham 

uma relação de submissão com os colegas, pois apresentam suas ideias, bem como sugestões 

de construção de maneira ativa, em alguns casos, esperam e pedem a sugestão dos colegas que 

compõem a equipe, em outras, lançam suas ideias diante de seus conhecimentos.56  

Outro fato relevante, nessa ocorrência, é que elas preferiram entrar em contato 

comigo pelo particular, solicitando o meu celular. Não o informei porque, antes de eu ver essa 

                                                           
55 A aluna tem 20 anos de idade; É espírita; Considera-se da classe média baixa; Não trabalha, é estudante do 

Curso de Letras/UFC; Ingressou na Universidade por ampla concorrência, sem cotas. 
56 Diferentemente como ocorre nos fóruns de interação, como apresenta Medeiros (2014, p. 603): "Nos fóruns, as 

relações entre os interlocutores demonstraram, inicialmente, uma referência muito forte à submissão do aluno ao 

professor, já que as primeiras participações traziam sempre a conotação de se estar escrevendo para o tutor, o 

diálogo era com ele.” 
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mensagem, houve aula, e elas conversaram comigo pessoalmente acerca dessa dúvida, 

ficando esclarecido então o foco do campo de análise que essas alunas pretendiam investigar.  

Dentre essa perspectiva que os dados me evidenciaram acerca da hierarquia na 

escrita acadêmica, foi demonstrado também que o interlocutor agrupa suas formas de escrita, 

de um lado, formativa, de outro, informal, conforme, segundo a experiência deste estudo.  

Esse fato é comprovado também na opinião de uma aluna quando aborda que: 

Cabe o aluno diferenciar e os falantes de um modo geral saberem 

distinguir as diferentes colocações da linguagem. Sou a favor dos 

diversos usos da língua, a partir do seu ambiente. (Made) 

 

A percepção dessa aluna sobre o desenvolvimento dos escritos no meio digital se 

direcionam a questionamentos semelhantes que seguem conduzidos por argumentos que 

destacam o internauta como principal condutor de sua escrita, responsável por diferir e aplicar 

a escrita nos diferentes contextos comunicacionais. Sua abordagem foi direcionada à 

aceitação da linguagem da Internet, porém no seu ambiente digital de comunicação. 

No decorrer da construção textual do projeto de pesquisa, alguns dos alunos dessa 

turma instituíram certa aproximação comigo, tirando suas dúvidas não só na ferramenta 

Google Drive, mas também com o envio de e-mails. Algumas dessas construções textuais, ao 

longo da disciplina, não seguiam os preceitos da norma padrão de escrita, pois determinadas 

mensagens apresentavam palavras abreviadas, iniciadas com letras minúsculas, em que o 

aluno não se preocupou tanto com os preceitos da norma culta, talvez pela proximidade da 

nossa relação, pois foi perceptível a preocupação desses alunos em suas construções 

dialógicas direcionadas a mim no início da produção do projeto de pesquisa. 

Os prints das telas apresentados a seguir, figuras 9 e 10, demonstram que a aluna, 

autora dos e-mails, realizou construções textuais de maneira distinta no que se refere às 

colocações das regras gramaticais nas duas situações, pois, no primeiro e-mail, demonstra 

certo direcionamento aos padrões da norma culta, adequando corretamente a pontuação, as 

letras maiúsculas, os termos sintáticos e estruturais do texto discorrido, como vocativo, 

despedida. Enquanto que, no segundo e-mail, desenvolvido quase dois meses depois deste 

primeiro, a aluna não se vinculou tanto às regras gramaticais como fez na escrita do primeiro 

enviado a mim, pois, na segunda construção, algumas frases estão iniciadas com letras 

minúsculas, não há presença do vocativo em uma construção, na estrutura sintática pertinente 

ao e-mail, há marcas de oralidade, como né, rolou, pra.  

Não só essas construções, mas também a forma de direcionamento da aula 

também evidenciou certa aproximação entre professor e aluno, nesse caso em análise. 
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Primeiro, porque ela preferiu entrar em contato pelo particular, no caso e-mail, já que os 

projetos de pesquisa estavam sendo construídos na ferramenta Google Drive, podendo haver a 

constituição de diálogos lá mesmo ou então em sala de aula, pois as aulas da disciplina 

ocorriam duas vezes por semana, sendo outra oportunidade de evidenciar suas dúvidas. 

Segundo, pelos vários questionamentos levantados acerca de suas dúvidas, ela não se intimida 

em questionar até sanar realmente sua dúvida acerca de como caracterizar seu modo de 

análise da pesquisa. 

A aluna, nesses casos de escrita, em diferentes situações comunicativas situadas 

em um mesmo contexto, o acadêmico, bem como em um mesmo suporte, o meio digital, 

demonstra como a construção de escrita também é marcada e evidenciada pelas relações de 

hierarquia decorrentes a partir das interações sociais que se fundam entre os interlocutores, 

pois essas constituições escritas se alteraram e se adaptaram a mim conforme a difusão de 

nossas comunicações discorridas ao longo da disciplina, pois, após quase dois meses de 

comunicação tanto on-line, com o envio de e-mails e publicações na página do Facebook, 

como presencial, nas aulas, criou-se entre mim e a aluna certo vínculo, deixando espaços para 

ela se comunicar de maneira mais à vontade comigo. 

 

Figura 9 – E-mail enviado pela aluna57 no início da disciplina 

 

Fonte: Dados da pesquisa.   

                                                           
57 A aluna tem 25 anos de idade; Não tem religião, acredita em um 'deus'; Filha de assistente social, funcionária 

da prefeitura, e de aposentado; Considera-se da classe média; Não trabalha, é estudante da UFC, no Curso de 

Letras português/alemão e bolsista PIBIC; Entrou na UFC pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 

2013 e pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2014, na ampla concorrência. 
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Figura 10 – E-mail enviado pela aluna no decorrer do desenvolvimento do projeto de pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As análises construídas diante da escrita fundamentada nos e-mails observados 

nas figuras 9 e 10 me permitiram compreender que as relações de hierarquia no processo de 

escrita também se fundam diante das interações sociais decorrentes entre os interlocutores no 

dado momento da comunicação, fundamentando, assim, esta categoria. Pois, no primeiro e-

mail enviado, a relação entre mim e a aluna era inicial, ela estava me conhecendo, e eu atuava 

como uma das professoras na disciplina, fato que a conduziu a uma escrita formal diante das 

normas do português padrão, pois, além de eu estar atuando sob a hierarquia docente, naquele 

momento, comum na Universidade entre professor e aluno, não nos conhecíamos, nossa 

relação ainda era distante. Já, no envio do segundo, a aluna foi conduzida a uma construção 

textual mediante a informalidade de escrita, já estávamos convivendo há três meses e nos 

comunicávamos durante as aulas e nos contextos digitais, neste caso demonstrado por e-mail. 

Dessa forma, é compreensível que essas interações no contexto da cibercultura 

são permeadas por relações distintas entre os sujeitos que interagem nos distintos contextos, 

ou seja, há hierarquias no meio digital estabelecidas em representações e em ações dos 

sujeitos nos desenvolvimentos de suas escritas, fato que vai de encontro às ideias de Lemos e 

Lévy quando afirmam que o meio digital desconstruiu a hierarquia de escrita entre os sujeitos, 

pois, nesse ambiente – cibercultura - a escrita também é particularizada e ressignificada nos 
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diversos contextos sociais na Internet, dessa forma, a escrita também associa-se à interação 

social.  

Esse contexto de análise permitiu-me o destaque, mais uma vez, do aspecto da 

hierarquia predominante em diversas instâncias do meio acadêmico e a compreensão de que a 

escrita no Curso de Letras/UFC se constrói também por uma hierarquia, que se destacou 

durante as análises dos dados como uma importante categoria deste estudo, e isso se dá 

também pela formalidade atribuída institucionalmente ao curso, por representar no meio 

acadêmico o guardião das normas institucionalizadas de escrita.  

Nessa perspectiva, as diferentes práticas de escrita se explicam pelos rituais 

distintos de interação conectiva no meio digital, e, nesses jogos de comunicação, são supostas 

relações hierárquicas versus menos hierárquicas, construindo-se por meio da emoção versus 

razão, das relações simétricas versus assimétricas, horizontais versus vertical, no tocante das 

trajetórias individuais de produção escrita, bem como em referência à perspectiva 

institucional coletiva, tendo como representatividade uma simbolização formal da escrita, 

constituída por status designados pelo sistema da Universidade.  

Entendo, então, que as relações de hierarquia estão atreladas à escrita formal 

versus informal, pois é conforme essas relações entre os interlocutores que a propriedade de 

hierarquia surge no contexto da fala e da escrita. Essas interações foram destacadas neste 

estudo sob a perspectiva dos diálogos no Google Drive e do envio de e-mails, então fiz um 

parâmetro entre a escrita no meio digital diante das interações sociais, sendo enaltecidas não 

somente diante da tecnologia, mas também como decorrem fora do ambiente digital. Nesse 

sentido, a hierarquia ocorreu no contexto das diferentes interações sociais, que são mantidas 

não só no interior do meio digital, mas principalmente no externo a ele, e que as interações 

colaborativas entre as alunas decorreram não somente de suas relações, mas principalmente 

devido ao meio no qual estavam inseridas, podendo ser construídas de maneira formal ou 

informal, a depender também do contexto comunicacional, bem como dos interesses dos 

interlocutores, nestes casos analisados.  

A interação entre mim e as alunas se expandia a partir do desenvolvimento de 

seus textos, talvez pelo fato da nossa proximidade que ocorria ao longo das ações de escrita 

desses alunos, um estabelecimento de relações me aproximava ainda mais da experiência de 

suas produções, pois, além de observá-los na elaboração do projeto de pesquisa, pude analisar 

como se dava a constituição e a ordenação dessas ideias e questionamentos, isso se deu 

devido aos e-mails direcionados à construção desse trabalho de pesquisa.  

Após a conclusão da produção dos projetos de pesquisa, ficou evidente que a 
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escrita se fundamenta a partir das construções, das revisões e das análises do que se produziu. 

Depois de revisados pelos professores que acompanhavam a disciplina, os projetos de 

pesquisa foram apresentados para bancas de qualificação, formadas a partir de convites 

realizados por mim e pelo professor regente a colegas de áreas afins. Cada projeto foi 

apresentado em uma aula, tendo, assim, um espaço de tempo considerável para a exposição de 

suas abordagens e de suas análises sobre o tema estudado e produzido por cada equipe58. 

Os alunos expuseram suas ideias acerca do tema proposto por eles, fazendo uma 

breve explanação de como foi fundamentada a composição desse gênero acadêmico. Os 

professores que compuseram as bancas de qualificação fizeram suas abordagens e suas 

considerações para o aprimoramento de cada trabalho apresentado. Esses estudantes 

consideraram essa experiência enriquecedora ao seu aperfeiçoamento de escrita acadêmica, 

pois, além de serem acompanhados pelos professores da disciplina ao longo de suas 

produções, tiveram a oportunidade de abranger questionamentos de professores específicos de 

cada área de estudo. 

A experiência com o Google Drive na disciplina de LPTA permitiu identificar 

como se dá a discussão da prática de escrita colaborativa, que é distinta em relação à prática 

individual, dentro do contexto de ensino aprendizagem. Pois esses alunos, mesmo 

apresentando esse lado afetivo, mais informal entre o grupo, constituíram sua escrita nessa 

ferramenta tentando mantê-la formal, atendendo a esses pré-requisitos da formalidade de 

escrita, uma aprendizagem constituída por diversas vias.  

Em meio às análises discorridas diante das práticas de escrita no Google Drive, no 

Facebook e nos e-mails, pude verificar como os alunos participantes deste estudo específico 

utilizaram os recursos digitais para a produção textual, bem como essa escrita no meio digital 

foi discorrida, pois houve o segmento dos padrões gramaticais em alguns momentos de 

comunicação entre as alunas mesmo estando inseridas em uma produção textual no meio 

digital, ambiente que a maioria dos internautas não se detém às normas que regem os 

princípios normativos da Língua Portuguesa.  

Ao final das produções dos projetos de pesquisa, ficou acordado com os alunos 

que não produziram o referido trabalho que iriam realizar a Avaliação Final (AF) para a 

obtenção de sua nota, bem como o cumprimento dos requisitos da disciplina. Contudo, apenas 

um desses quatro estudantes conseguiu obter a média e passar na disciplina, ficando três 

reprovados.  

                                                           
58 No Apêndice A, constam as fotos dos momentos que fundamentaram as apresentações dos projetos de 

pesquisa, bem como os temas e as delimitações de cada trabalho apresentado. 
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A prova foi realizada ao final do semestre, sendo cobrado o conteúdo 

compartilhado no Facebook do grupo uma semana antes da avaliação, que abrange o estudo 

da construção do projeto de pesquisa, tendo como suporte a elaboração do Quadro Norteador 

da Pesquisa (QNP) para sua constituição.  

O professor focou para a avaliação justamente o gênero que mais foi trabalhado 

no decorrer da disciplina, pois, além das explanações difundidas acerca dos movimentos 

retóricos que o constituem, foram elaborados e apresentados projetos de pesquisa pelo 

conjunto de alunos que constituíram cada equipe. Ao saberem do resultado final, dois desses 

alunos entraram em contato comigo pela página pessoal do Facebook, questionando acerca da 

reprovação. Acredito que, devido à proximidade que foi gerada na relação entre mim e essas 

alunas durante as aulas, elas se sentiram à vontade em entrar em contato comigo, contudo, 

mesmo interagindo nas aulas com esses estudantes e conhecendo sua boa intenção para com 

os estudos, a Universidade como instituição atribui a cada curso regras, especificamente, 

definidas, a fim de serem seguidas institucionalmente diante desses padrões.  

Dessa forma, às vezes, a trajetória de um semestre de alguns alunos se resume na 

definição de uma nota específica ao final da disciplina, quando não conseguem obter bom 

êxito nas avaliações durante seus estudos e devem se submeter ao processo final de avaliação. 

A passagem a seguir do meu diário de campo mostra o momento em que duas alunas entraram 

em contato comigo para reivindicarem a nota final obtida na disciplina. 

No final de junho, ao acessar minha página do Facebook, vi que duas 

alunas da disciplina de LPTA me enviaram algumas mensagens, a fim 

de terem esclarecimentos acerca do processo de avaliação da AF, bem 

como da soma das notas obtidas durante os processos avaliativos da 

disciplina. Demonstravam certa insatisfação e surpresa a respeito do 

resultado baixo que obtiveram na referida prova, fato que as levou à 

reprovação. Respondi à mensagem, sugerindo a elas a entrarem em 

contato com o professor regente, assim, esclareceriam melhor suas 

indagações, pois essa última fase ficou ao seu encargo. Acredito que 

dito isso essas dúvidas foram sanadas. As estudantes não entraram 

mais em contato comigo, assim como eu não conversei com o 

professor para saber como ocorreu a soma das notas, como elas me 

sugeriram. Até porque ele já havia me comunicado acerca das 

reprovações quando as alunas me enviaram as mensagens. Ficou ainda 

a incógnita: Será que falaram com o professor sobre o assunto ou não 

quiseram se dirigir a ele com receio, ou mesmo, sem argumentos, por 

saberem acerca da hierarquia de avaliação que define o curso? 

(Descrição referente ao bate-papo no Facebook entre mim e as alunas 

nos dias 25 de junho de 2015) 
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Dessa forma, por terem se envolvido pouco nas aulas, não participando com 

frequência das discussões e das interações de saberes no grupo do Facebook ou mesmo por e-

mail, como os demais alunos, eu não tive como avaliá-las de forma mais concreta, a fim de 

não somente serem cobradas por meio de atividades institucionalmente estabelecidas pelo 

sistema da disciplina.  

Contudo, mesmo diante dessas poucas práticas de escrita executadas e 

compartilhadas entre esses estudantes e os professores ao longo do semestre apenas em 

momentos pontuais, não foi atribuída nota pelo desenvolvimento desses escritos, mas somente 

se esses alunos elaborassem a escrita específica, no caso, o projeto de pesquisa.  

Desse modo, os métodos avaliativos ainda são legitimados pelo que a instituição 

impõe sobre o corpo docente, neste caso, o cumprimento da AF pela não produção do projeto 

de pesquisa. Mesmo poucos, os alunos produziram outros escritos durante o desenvolvimento 

das aulas, no entanto desconsiderados por não terem elaborado a escrita específica, exigida 

pelo programa da referida disciplina. 

Mais uma vez, nesse contexto de análise, as relações de hierarquia são retomadas 

e destacadas neste estudo que emergiram diante das análises discorridas e sob diferentes 

óticas de estudo. Ora predominava no contexto de posicionamento de ideias nas discussões 

entre as alunas acerca da produção dos projetos de pesquisa, ora seguia sob um parâmetro 

funcional da escrita, em que era primada a adequação ao interlocutor pela posição que 

mantinha perante o grupo analisado, ora evidenciada diante da tomada de decisões entre os 

professores que acompanharam a disciplina. 

Em meio às análises dos escritos, ficou evidente mais um propósito de construção 

textual dos alunos do Curso de Letras, em que pude observar suas variedades de escrita no 

meio digital devido também ao contexto de escrita no qual atuavam em dado momento da 

comunicação ou exposição de ideias. Assim, a terceira categoria desta pesquisa foi 

evidenciada, sendo destacada pela integração que esses estudantes fizeram da escrita ao seu 

contexto comunicacional, mesmo estando se comunicando em um mesmo ambiente, com os 

mesmos interlocutores. 
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4.3 A escrita e o contexto comunicacional 

 

[...] começamos a compreender letramentos como práticas múltiplas e “situadas”: 

letramentos dependem de contextos ao mesmo tempo em que os produzem. 

(BUZATO, 2012, p. 21) 

 

A fundamentação e a apresentação dos Temas e das Delimitações dos projetos de 

pesquisa se deu na rede social Facebook. O professor regente da disciplina criou um grupo 

nessa rede social especificamente para as publicações de interesse geral do grupo de alunos e 

professores dessa disciplina, a fim de expandir a comunicação entre os integrantes desse 

grupo de estudo. 

 

Figura 11 – Espaço para publicação dos temas e das delimitações no grupo da disciplina de 

LPTA no Facebook 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após essa publicação do professor, apresentada na figura 11, os alunos expuseram 

os temas e as delimitações dos seus respectivos projetos de pesquisa. As figuras 12, 13 e 14 

demonstradas a seguir exibem esses escritos. 
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Figura 12 – Apresentação dos temas e delimitações dos projetos de pesquisa de cada equipe 

no Facebook 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 13 – Apresentação dos temas e delimitações dos projetos de pesquisa de cada equipe 

no Facebook 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 14 – Apresentação dos temas e delimitações dos projetos de pesquisa de cada equipe 

no Facebook 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os escritos apresentados nas figuras 12, 13 e 14 são construídos de maneira 

formal pelos alunos, em que expõem suas ideias perante as normas gramaticais, sem uso de 

gírias ou expressões clichês, mantendo uma relação de respeito para com os professores, bem 

como de cumprimento das atividades acadêmicas. Cada equipe apresenta o tema de seu 

trabalho conduzido pela formalidade, conservando os padrões de hierarquia e de sociabilidade 

na Universidade, respeitando e seguindo as sugestões aferidas pelo professor regente e por 

mim ao serem dadas opiniões de mudança e aprimoramento dos escritos. Mesmo já tendo sido 

delineadas algumas relações próximas entre professor e aluno na construção de escrita desses 

estudantes, nesse momento, eles estabelecem uma noção de interação formal, por se tratar 

também de uma exigência acadêmica que acarretará nota ao currículo. 

Mediante essas observações, percebi certo zelo e cuidado no ato dessa escrita 

apresentada por esses alunos. Mesmo essas composições sendo apresentadas na rede social 

Facebook, é firmado o desenvolvimento formal de suas colocações. Uma ocorrência de 

escrita que não é comum entre os jovens nas redes sociais. Esse caso analisado demonstrou 
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que os alunos observados associam a diferença estabelecida entre os contextos dialógicos, 

bem como a maneira como devem se expressar em determinado ambiente do meio digital, 

diante do que os leitores esperam ler e do que foi solicitado ao sujeito produtor do escrito.  

Essa responsabilidade de adequação da escrita é demonstrada também na fala da 

aluna Ktut quando aborda que: 

A escrita nas redes sociais ocorre de acordo com cada grupo que 

participamos, pois nos inserimos em um grupo de acordo com a 

comunicação de cada um. Eu me sinto cobrada por ser do Curso de 

Letras, a sociedade cobra uma escrita correta da gente, mesmo nas 

redes sociais. (Ktut) 

 

Ainda diante de discussões acerca desses questionamentos, a aluna Wayan 

apresenta sua opinião acerca da escrita no meio digital. 

A linguagem da Internet nunca me influenciou na escrita dos textos 

escolares. Meus amigos também não se influenciaram por essa 

escrita, pois têm maturidade e conhecimento das variadas 

modalidades de escrita. (Wayan) 

 

Essa abordagem da aluna foi apresentada de forma generalizada e unificada 

quando apresenta que nunca se sentiu influenciada pela linguagem do meio digital e que tanto 

ela quanto seus amigos sabem diferenciar as colocações de escrita em cada ambiente 

comunicacional, assim como direcionar-se de maneira coerente aos interlocutores atuantes de 

uma determinada ação comunicativa.  

A aluna Wayan, mais uma vez, direciona seu posicionamento à atenção e ao 

discernimento que o escritor deve ter ao produzir um texto, diferindo os usos da escrita diante 

do ambiente comunicacional.  

Não concordo com abreviações de palavras em excesso, às vezes, 

recebo mensagens e não compreendo o que foi escrito pelo uso de 

muitas abreviações em um único texto.” O uso do mas sendo 

substituído pela letra “m”, fica implícito qual a intenção do falante se 

ele quis escrever o mas ou mais, palavras que apresentam diferentes 

significados nas colocações. (Wayan) 

 

Em concordância com a colega, a aluna Njoman também demonstra certa 

resistência às abreviações, mesmo que seja no meio digital. 

Sempre que recebo alguma mensagem com a abreviação pq, 

pergunto: qual seria o porquê? Se é o separado ou junto, com ou sem 

acento. O internauta com esses usos está se distanciando dos usos das 

normas da gramática normativa, por não apresentarem 

explicitamente a palavra. (Njoman)  
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As alunas, mesmo sendo a favor das abreviações das palavras em alguns 

ambientes do meio digital, como foi apresentado no tema discutido anteriormente, elas 

evidenciam certa resistência no que se refere a algumas abreviações que acabam tornando os 

sentidos dos vocábulos turvos e contraditórios no contexto de escrita.  

Dando continuidade às observações, foi demonstrado que alguns alunos também 

se expressaram de maneira informal, mesmo atuando na página do grupo esse fato se deu 

tanto pela proposta de conversação como também pela condução que foi dada a esses atos 

comunicativos de maneira descontraída e informal. O print a seguir expõe as conversas entre 

alguns alunos diante de indagações apresentadas, ora pelo professor regente da disciplina, ora 

por mim e pelo aluno bolsista. 

 

Figura 15 – Conversas dos alunos no Facebook sobre a primeira apresentação do projeto de 

pesquisa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa.   
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A comunicação na página do grupo na rede social Facebook acima, demontrada 

na figura 15, foi gerada a partir de uma indagação exposta pelo professor regente da disciplina 

acerca de como ocorreu a primeira apresentação do projeto de pesquisa, a fim de exporem 

suas ideias acerca da fundamentação do trabalho avaliado e o que acharam dessa experiência 

acadêmica. Foi gerado, então, esse diálogo entre os alunos da turma. Ficando clara a 

integração desses estudantes na apresentação da referida equipe, pois apresentaram com 

satisfação suas opiniões. 

Essa construção textual se sustenta a partir da necessidade de comunicações que 

emergem diante do anseio de externar suas opiniões sobre a experiência de apresentação do 

trabalho. Os alunos continuaram nesse momento de escrita se expressando de maneira formal, 

esse espaço não oportunizou uma escrita informal, fato que gerou discussão e exposição de 

opiniões mais formalizadas, tanto no que diz respeito às adequações das normas gramaticais 

quanto às colocações escritas organizadas de maneira categórica e cerimonial. 

Essas conversas fluíram bem, inclusive com uma das alunas que apresentou seu 

projeto de pesquisa, em que denota satisfação com o trabalho realizado. Esses diálogos foram 

conduzidos pelas alunas que parabenizaram e elogiaram o desempenho da equipe que se 

apresentou. Inclusive uma aluna que não pôde estar presente na aula se manifestou 

lamentando e justificando sua ausência nesse momento de grande aprendizado.  

Portanto, é evidenciada, nesse contexto, a importância que os alunos dessa turma 

atribuíram a essa atividade acadêmica, bem como à sociabilidade evidente entre eles, pois 

fizeram questão de expor suas opiniões acerca do questionamento realizado pelo professor.  

Sendo assim, essa construção segue modelos formativos de produção, mas, 

mesmo com condições semelhantes de organização textual e estando inseridas em um mesmo 

ambiente, o virtual, as alunas evidenciam sua escrita de maneira peculiar ao assunto da 

comunicação, em que a escrita é a representação da comunicação. 
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Figura 16 – Comentários dos alunos no Facebook sobre as apresentações dos projetos de 

pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A interação entre a maioria das alunas, demonstrada na figura 16, decorreu de 

maneira informal e peculiar ao sentimento delas em relação à execução do projeto de 

pesquisa, diferentemente do que ocorreu na exposição de seus temas e delimitações do projeto 

de pesquisa, em que os alunos os apresentaram de maneira formativa, seguindo os padrões 

textuais que a Universidade preestabelece, por se tratar de construções acadêmicas, pois não 

se prenderam às normas padrões por se tratar de uma comunicação entre amigos a respeito de 

sentimentos que a minha informação havia gerado entre as estudantes, e não somente por 

estarem inseridas na rede social Facebook, pois, como já apresentado, há também, na página 

do grupo dessa rede social, escritos formais, por se tratar de construções acadêmicas, 

diferentemente dessa exposta acima. Esse fato, mais uma vez, evidencia o direcionamento que 

os alunos estabeleceram na sua construção de escrita, em que a apresentam de maneira 

distinta e adequada ao contexto de comunicação, não somente ao meio, no caso analisado, o 

digital. 
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Em poucas palavras, elas expressaram certa angústia, ou mesmo, insegurança, 

mas não somente devido à formulação do gênero textual, mas principalmente em relação ao 

prazo de entrega, que já havia sido combinado antes entre os alunos e os professores da turma, 

bem como cadastrado no cronograma da disciplina.  

Mais uma vez, é demonstrado o interesse das alunas em integrarem-se nos 

diálogos gerados na página do grupo, as interações nesse grupo são amigáveis e conciliáveis, 

pois as estudantes seguem a mesma linha de pensamento e opiniões na constituição desses 

escritos, pouco havendo divergências entre suas ideias.  

Houve também a integração entre os professores que estavam acompanhando a 

disciplina, primeiro quando o professor regente estimula as alunas, dizendo, de maneira 

informal e próxima, que elas irão ter uma boa condução na apresentação de seus trabalhos, 

segundo foi quando o bolsista da disciplina se colocou no diálogo, a fim de responder a uma 

indagação de uma aluna no decorrer dessa construção dialógica, evidenciando, então, a 

integração comunicativa entre os interlocutores desses diálogos tanto entre os alunos quanto 

entre os professores. 

Sob essa ótica de estudo das diferentes construções de escrita no meio digital, a 

aluna Njoman posiciona-se diante desse tema, abordando que: 

As diferentes gerações mantêm contato com a linguagem digital de 

diferentes maneiras, veja meu próprio exemplo, quando terminei o 

Ensino Médio, minha prática de leitura nas mídias digitais ainda era 

pequena, pois tinha muito material didático escolar, como estudante 

não sentia necessidade de buscar outras fontes de leitura. Diferente 

de hoje que o aluno mantém mais contato com a leitura digital, 

ampliando sua relação com as mídias digitais, trazem conhecimentos 

diferentes. (Njoman) 

 

Esses diálogos na página do grupo do Facebook foram constituídos sob diferentes 

vertentes. Enquanto uns se difundiram com o propósito acadêmico, em que consistia na 

apresentação dos temas do projeto de pesquisa aos professores, fato que não abrangeu a 

informalidade por se tratar de um trabalho, mesmo sendo constituído e apresentado em uma 

rede social, os outros momentos permitiram certa liberdade de expressão dos alunos, pois não 

se tratava de construções formais, mais especificamente, em que os alunos apresentaram suas 

ideias e opiniões, bem como elogios aos colegas de maneira informal, construindo diálogos 

abertos, espontâneos, mesmo sendo respostas às indagações do professor, mas, por a 

construção dialógica não se referir a processos avaliativos, como o projeto de pesquisa, 

deixou o aluno menos preso às normas de apresentação da escrita. Assim, percebi, nesta 
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instância de análise, que a construção de escrita no meio digital advém também da associação 

que os interlocutores fazem entre eles no ato comunicativo, bem como a diferenciação de que 

construção escrita deve ser apresentada em dado momento da comunicação, sendo difundida 

em meu estudo mais uma categoria, qual seja, a escrita associada ao contexto comunicacional. 

O desenvolvimento dos diálogos na rede social Facebook legitima-se diante de 

diferentes níveis de análise no que se refere às práticas de escrita, pois, enquanto alunas 

fundamentaram sua escrita procurando seguir os padrões normativos, outras não se prenderam 

às normas, evidenciando que esses escritos tinham o propósito comunicativo coloquial, por 

entenderem que se tratava de uma comunicação informal, constituída por diálogos sem 

propósitos de construção textual acadêmica, mesmo estando inseridos na página do grupo do 

Facebook, diferentemente do que ocorreu na exposição de seus temas e delimitações do 

projeto de pesquisa, em que os alunos os apresentaram de maneira formativa, seguindo os 

padrões textuais que a Universidade preestabelece, por se tratar de construções acadêmicas.  

A escrita fundamentada na ferramenta Google Drive também foi associada ao 

contexto de comunicação, pois esse meio resgatou duas dimensões de escrita que 

circunscrevem este estudo, qual seja: 

- Uma representada conforme a doutrina constituída na Universidade, de acordo 

com os padrões formais, a ser apresentada aos professores da disciplina, que é exatamente o 

corpo do projeto, a introdução, a justificativa, o referencial teórico, a metodologia, que 

seguem os parâmetros formais da língua portuguesa, sendo estruturado de maneira adequada 

ao meio, no caso o acadêmico, pois este é um dos trabalhos que constituiu a disciplina em 

evidência. Mesmo atuando no digital, esses alunos foram induzidos à escrita formal por terem 

ciência de que o corpo do texto era uma construção acadêmica que objetivava a uma avaliação 

da disciplina. 

- A outra é evidenciada a partir das interações sociais entre as alunas da equipe 

analisada, ora formais (direcionadas à comunicação entre aluno e aluno, bem como professor 

e aluno, objetivando reestruturar o projeto de pesquisa), ora informais (no que se refere às 

normas gramaticais ou mesmo a alguns direcionamentos entre as alunas), amigáveis, 

próximos, quando se trata de algumas comunicações entre os alunos da equipe acerca da 

formação textual pelo recurso que a ferramenta Google Drive oferece aos usuários, que são os 

comentários (recurso este utilizado entre as alunas e o analisado neste estudo), em que os 

estudantes têm a opção de se comunicar com os colegas on-line ou off-line, pois, ao produzir 

algum comentário, este fica registrado, podendo ser visto em outro momento pelos usuários 

da equipe.   



96 

 

Figura 17 – Diálogo entre duas alunas da equipe no Google Drive 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Figura 17, são apresentadas duas instâncias de escrita em um mesmo meio, 

uma formal, que é o corpo do projeto de pesquisa, e outra com traços informais, que são os 

diálogos entre as alunas. Compreendo, desse modo, que as estudantes se atentaram em 

adequar sua escrita mediante o seu contexto de exposição, mesmo atuando no mesmo meio, 

Google Drive. 

Então, foi notório também na ferramenta Google Drive que os alunos do Curso de 

Letras/UFC conduzem sua escrita mediante o contexto no qual se encontram na comunicação, 

sendo, assim, a categoria, a escrita associada ao contexto comunicacional, é firmada em dois 

ambientes de comunicação, Facebook e Google Drive. 

As categorias que circunscrevem este estudo foram se evidenciando como uma 

continuação, um encadeamento de ideias que se interligam umas com as outras, estando 

corroboradas conforme as duas temáticas de análise que norteiam esta pesquisa, cada uma 

delas mantendo uma relação de coerência como subtemáticas. Assim, pude fazer um 

comparativo na escrita dos alunos por meio de observações e análises na ferramenta Google 

Drive, na rede social Facebook e nos e-mails, a fim de estabelecer paralelos e aferir 

conclusões acerca de suas constituições escritas em distintos contextos do meio digital, bem 

como identificar práticas de escrita semelhantes nesses diferentes ambientes do meio digital. 

Por exemplo, a informalidade de escrita apresentada em alguns diálogos do Google Drive 
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também foi apresentada na rede social Facebook e nos e-mails, algumas dessas construções se 

deram por vários motivos, a escrita informal decorreu pelas diferentes interações sociais entre 

os interlocutores, outras pelo padrão hierárquico ter sido fragilizado entre professor e aluno 

devido à proximidade evidenciada entre ambos, mas sempre por meio de uma interligação.  

E assim a construção dos achados empíricos constituiu esta pesquisa ao longo do 

processo investigativo. Concluí, então, que as distintas práticas de escrita de alunos do Curso 

de Letras/UFC se dão por meio de diferentes representações, em que, segundo Sêga (2011), os 

indivíduos procuram uma identificação com aqueles os quais querem se relacionar, 

estabelecendo, assim, elementos peculiares a cada prática de escrita mediada pelas distintas 

interações sociais e hierarquias. 

A fim de me aprofundar de maneira mais específica na construção de escrita dos 

alunos do Curso de Letras/UFC no contexto da rede social Facebook, bem como ampliar 

minha visão investigativa acerca de seus escritos não me detendo apenas às interações 

acadêmicas, mas conhecendo também os escritos na página pessoal dessa rede social, 

acompanhei os alunos nas suas produções escritas em distintos períodos nessa rede social, 

diferindo interfaces, tecnologia e letramento. Para isso, adicionei o Facebook pessoal de 

quatro alunas atuantes na disciplina de LPTA e conduzi uma análise em paralelo ao Facebook 

do grupo, bem como e-mails enviados, a fim de compreender como sua escrita é discorrida 

em diferentes momentos de construção.  

Nessa perspectiva de análise, objetivo, primordialmente, com essa comparação, 

averiguar como vem ocorrendo o artifício de escrita dos alunos do Curso de Letras/UFC 

mediante sua inserção nos diferentes ambientes59 de uma mesma rede social.  

Para uma melhor compreensão do que foi analisado, registro60 as construções dos 

escritos expostos na linha do tempo da página pessoal da rede social Facebook de quatro 

alunas escolhidas, bem como as respostas e os comentários apresentados às publicações por 

essas estudantes no período de agosto/ 2014 até junho/ 2015, a fim de estabelecer um período 

determinado para essas observações, bem como um contexto específico de escrita. Não 

propus a elas o aprofundamento no bate-papo por questões de respeito à sua privacidade. 

Nesse contexto de análise, percebi que as publicações que compõem a página 

pessoal dessas alunas seguem uma mesma linha de produção, por exemplo, aquela aluna que 

escreve determinadas palavras abreviadas, segue, na maioria de suas publicações, escrevendo 

                                                           
59 Koch (2006) evidencia que a construção de sentido é realizada pelo leitor, que atua na leitura, constituindo um 

texto pela interação texto-sujeitos, assim, o sentido do texto é um resultado eminentemente social. 
60 Os registros de escrita das quatro estudantes do Curso de Letras/UFC analisadas nesta etapa da pesquisa 

constam no Apêndice B. 
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os mesmos vocábulos abreviados, como um registro de escrita que particulariza cada 

produtor. 

É dessa forma que prossigo a descrição deste tópico, analisando como o 

desenvolvimento de escrita dos alunos do Curso de Letras/UFC é discorrido diferentemente 

em um mesmo ambiente de comunicação. Essa prática social direciona os interlocutores ao 

exercício sociocomunicativo, em que os levam a uma caracterização peculiar nos usos da 

escrita nos ambientes de uma mesma rede social. 

Essa observação se deu nas diferentes interfaces do meio digital, com o propósito 

de comparar as diferentes linguagens desenvolvidas em um mesmo ambiente virtual, 

contrapondo-se e alterando-se a partir das relações sociais estabelecidas nesse contexto de 

comunicação, evidenciando, assim, as convenções sociais ocorridas no processo 

comunicativo, fundadas diante das diferentes relações estabelecidas entre os interlocutores 

dessa prática.  

Compreendo que a linguagem é construída também a partir das relações sociais 

geradas entre os sujeitos interagidos nessa ação, mesmo sendo representada em um mesmo 

ambiente, como é o caso que analiso na página do Facebook, em que os internautas possuem 

papéis sociais a serem apresentados em suas publicações e escritos.  

Portanto, nessa perspectiva de estudo, Vygotsky (2007) destaca que as relações 

sociais representam um nível potencial no desenvolvimento da linguagem, bem como da 

cultura escrita, evidenciando a importância do outro na construção do conhecimento. Em sua 

perspectiva de estudo, o pensamento e a linguagem são simultâneos, e a palavra dá forma ao 

pensamento. 

Dessa forma, a mediação social é um elemento fundante para a constituição do 

conhecimento. Ele considerava que todo aprendizado amplia o universo mental, pois o ensino 

de um novo conteúdo não se resume à aquisição de uma habilidade ou de um conjunto de 

informações, mas amplia as estruturas cognitivas.  

É dessa forma que prossegui a descrição das análises, considerando como o 

desenvolvimento de escrita dos alunos do Curso de Letras/UFC é discorrido diferentemente 

em um mesmo ambiente de comunicação. Essa prática social direciona os interlocutores ao 

exercício sócio comunicativo, em que os levam a uma caracterização peculiar nos usos da 

escrita nos ambientes de uma mesma rede social. 

É notória, então, a relevância da organização social para a construção da escrita do 

indivíduo, pois é onde ele cria uma imagem de si, a partir das relações e do contexto das 

interações sociais no decorrer do fluxo dos acontecimentos.  
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Isso evidencia claramente que o falante se socializa a partir da relação de convívio 

na qual participa, como algo que deve ser constituído como um ritual de interação, que ocorre 

entre os falantes de acordo com o conjunto de regras que envolvem as ações sociais, partindo 

também das relações diferentes que existem entre o ator e o receptor. Condutas, que, na 

perspectiva de Goffman (2012), não se evidenciam em meio aos comportamentos em si, mas 

diante dos códigos culturais que nelas apresentam significado em uma aproximação com o 

pensamento de Vygotsky (2007). 

Nesse sentido, Koch (2006) aborda que, no processo comunicativo, as estratégias 

socioculturais são determinadas a fim de estabelecer, manter e levar a bom termo a interação 

verbal, como método de preservação das faces ou da representação positiva do eu. Dessa 

forma, percebi que as alunas observadas desenvolvem sua escrita de acordo com as relações 

estabelecidas com os interlocutores nesse ambiente de comunicação, visando à sua inserção 

em meio ao grupo que se relacionam, essas estratégias textuais são também “interacionais e 

cognitivas”, que se relacionam a partir das escolhas textuais. (KOCH, 2006). 

A partir das análises realizadas, concluí que a interação social é uma determinação 

do contexto, bem como da organização social em que os falantes se encontram no momento 

da comunicação, a fim de manterem-se nesse conjunto particular de regras que regem o 

comportamento dos integrantes de determinado grupo, como o que acontece nas relações dos 

jovens observados nos diferentes contextos sociais da página Facebook, onde demonstram 

visivelmente a flexibilidade e a adaptabilidade da escrita em um mesmo ambiente de 

comunicação, a partir das interações e das trocas linguísticas distintas. 

Uma prática que Sibilia (2008) considera “confessional”, em que gente “comum” 

expressa suas ideias, autoconstruções peculiares que procedem nas novas práticas de 

sociabilidade humana. Esses rituais contemporâneos, na perspectiva da autora, são 

manifestações socioculturais que envolvem transformações na própria definição do eu. 

Para tanto, Goffman (2012, p. 37) aborda “o eu como uma imagem montada a 

partir das implicações expressivas do fluxo total de eventos numa ocasião; o eu como um tipo 

de jogador num jogo ritual [...]”, uma afirmação que situa claramente os falantes nos 

ambientes comunicacionais a partir das “regras básicas da interação social” (GOFFMAN, 

2012, p. 37). 

No próximo item, a título de síntese, faço a análise das temáticas que definiram 

este estudo, apresentando o meu entendimento acerca do processo de escrita dos alunos do 

Curso de Letras/UFC em meio às interações sociais difundidas entre os interlocutores.  
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5 PRÁTICAS DE ESCRITA, INTERAÇÕES E MEIOS DIGITAIS 

 

O trabalho de campo etnográfico abrange a observação participante, que 

compreende um método de interpretação, permitindo um envolvimento direto com os sujeitos 

por meio do diálogo o qual envolve as análises do investigador.  

Assim, na pesquisa que realizei, conversas com os sujeitos pesquisados foram 

realizadas com o objetivo de garantir sua colaboração, e os dados coletados foram analisados 

a partir de um diálogo com os teóricos que tratam do tema em questão, bem como 

correlacionados a ele. 

Por meio do acompanhamento das aulas de LPTA do Curso de Letras/UFC no 

decorrer do semestre 2015.1, das análises discorridas nos diálogos fundamentados pelas 

alunas de uma equipe no Google Drive, das comunicações por e-mail entre professor e aluno, 

bem como pela rede social Facebook em diferentes situações, conversas e interações de 

saberes que mantive com esses discentes durante esse período, construí um corpus etnográfico 

da pesquisa pela compreensão de que as deferentes práticas de escrita estão também ligadas às 

formas de interação social. 

Esta pesquisa centrou-se em duas temáticas de estudo: escrita no meio digital e 

interações sociais ocorrentes entre os interlocutores dos escritos dialógicos observados no 

decorrer deste estudo, em que tracei caminhos a fim de compreender a ação da escrita no meio 

digital a partir da ligação entre esses temas de estudo. Assim minhas observações no decurso 

das análises centraram-se nos diálogos que ocorriam neste ambiente de comunicação entre os 

sujeitos pesquisados nos atos comunicativos analisados. 

Essas temáticas permitiram-me compreender que a atividade de escrita abrange 

diversos aspectos que fundamentam a estrutura comunicativa, sendo destacadas as interações 

sociais como foco do quadro analítico deste estudo, mas sabendo que cada uma exerce seu 

importante papel diante da construção de escrita, qual seja, contexto, suporte, propósito 

comunicativo dentre outros, isso se deu pelo contato de campo que mantive com o grupo de 

estudantes de Letras/UFC durante um semestre, em que pude observá-los em suas diversas 

constituições de escrita, não só nas suas práticas formais, no meio acadêmico, como também 

em suas diversas situações cotidianas:  

a) em diferentes meios digitais, Facebook, e-mail, como não digitais, provas, 

trabalhos;  

b) em distintas situações de escrita ocorrentes no meio digital, formais e 

informais;  
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c) on-line, que é estar disponível para o acesso imediato a uma página de Internet, 

em tempo real, ocorrendo a comunicação instantânea, ou off-line, uma 

indicação na rede de que o usuário não está disponível para conversas ou 

interações naquele instante; e 

d) práticas coletivas (Google Drive) e individuais (provas, e-mails) de escrita no 

meio digital. 

 

Assim, estabelecendo esse discernimento em relação à construção da escrita nos 

diferentes meios para diferentes leitores e diante da fundamentação das minhas observações 

ao longo das investigações, as análises desta pesquisa se direcionaram mais precisamente para 

interações sociais dos interlocutores na constituição da escrita que compreende o processo 

comunicativo entre si tanto dentro ou fora do meio digital. 

Foram evidenciadas no decurso da análise dos dados categorias de estudo que o 

embasaram empiricamente, sendo, assim, corroboradas a cada momento da investigação de 

maneira gradativa, pois uma interliga-se com a outra, tomando proporções importantes, em 

que se baseiam a experiência em campo desta pesquisa. São elas: interações formais versus 

informais; relações de hierarquia na escrita acadêmica; a escrita associada ao contexto 

comunicacional. 

As análises de escrita no Google Drive, no Facebook e nos e-mails 

fundamentaram as categorias que circunscrevem este estudo, em que analisei os diálogos 

constituídos entre as alunas, identificando onde há variação na construção de escrita entre 

aluno e professor/ aluno e aluno, foi assim que a colaboração, a hierarquia na escrita e o 

contexto comunicacional se evidenciaram, mostrando importantes conceitos e conhecimentos 

para a edificação deste trabalho.  

Os diálogos construídos no Google Drive decorreram das funcionalidades que a 

própria ferramenta apresenta aos seus usuários, o recurso dos comentários, em que as alunas 

construíram diálogos, mantendo uma interação profissional, por meio das conversas 

acadêmicas, como também uma interação amigável quando estas escreviam de maneira 

desprendida das normas gramaticais, de forma descontraída, como também ocorreu em alguns 

momentos de escrita na rede social Facebook, em que os alunos se expressaram de maneira 

coloquial, com destaques de marcas de oralidade. 

Destaco também a colaboração como um aspecto de destaque que fundamentou as 

análises da pesquisa, pois as alunas integraram-se durante a produção do projeto de pesquisa, 
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a fim de construírem o texto. Assim, foi demonstrado como ocorrem as interações 

colaborativas entre esses estudantes, ora formais, ora informais.  

De tal modo, foi diante dessas colaborações que a hierarquia na escrita acadêmica 

apresentou-se na experiência desta pesquisa, ficando evidente quando, principalmente, os 

alunos mantinham relações de escrita diferentes no meio digital, dependendo tanto do 

propósito comunicativo (texto acadêmico, diálogo entre as alunas), da quebra de autoria, 

prevalecendo entre essa escrita a coautoria, em que todos participam e colaboram ativamente 

da construção textual, quanto das decisões tomadas em relação às sugestões de construção 

textual, pois algumas determinações eram firmadas a partir do diálogo com os professores, e 

não somente diante dos entendimentos entre o grupo, como também entre professores e a 

instituição quando esta impõe pré-requisitos para suas decisões perante seus alunos. Ficou 

evidente, então, que a academia institucionaliza padrões de escrita, fazendo que os alunos 

mantenham relações de escrita distintas em um mesmo meio. 

Os alunos também se expressarem de maneira distinta perante indagações de 

professores em sua escrita na rede social Facebook, bem como a exposição de ideias, 

conceitos acerca do seu contexto acadêmico, principalmente no que se refere às regras 

gramaticais e às colocações, ora sendo apresentadas perante as normas e de modo 

profissional, acadêmico, como ocorreu nas apresentações dos temas e das delimitações dos 

projetos de pesquisa, de maneira formal, profissional, direcionando-se aos professores 

conforme os padrões normativos da Língua Portuguesa, ora informais como ocorreu também 

em alguns comentários entre alunos e professores acerca do prazo de entrega dos trabalhos.  

Nesse sentido, a tecnologia é evidenciada aqui como um meio no qual o usuário 

se sente mais solto para, nos momentos que achar viáveis, expressar-se de forma menos 

arraigada às normas, sejam elas formais, sejam profissionais, assim, os alunos apresentaram 

suas colocações dialógicas direcionadas também a cada contexto comunicacional, perante o 

assunto abordado no ato da comunicação. Esta análise demonstrou que a escrita no digital está 

igualmente associada ao conhecimento do usuário em adequar-se ao assunto abordado, no seu 

referido contexto. 

Resgato o entendimento de que, nos ambientes de escrita do meio digital 

analisados nesta pesquisa, podem ser apresentadas diferentes formas de escrita a depender da 

necessidade do interlocutor, por exemplo, os textos desenvolvidos com o propósito avaliativo 

ou de comunicação formal, direcionados tanto a professores quanto a colegas estavam 

enquadrados conforme os padrões institucionalizados de escrita da Universidade, contudo 

quando o objetivo de comunicação é tirar dúvidas, atribuir opiniões, alguns alunos constroem 
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uma escrita que não segue tanto à risca os padrões formais estabelecidos, essa característica 

da informalidade da escrita decorreu também diante das relações de proximidade entre 

professor e aluno, como foi observado nos e-mails. 

Mesmo perante as hierarquias na escrita acadêmica, compreendo, diante das 

análises das diferentes escritas no meio digital e direcionadas, na maioria das vezes, à 

academia, que a instituição não é monolítica em todas as situações de escrita na Universidade 

para determinar a conduta de escrita dos seus alunos nas diversas circunstâncias acadêmicas, 

pois os estudantes também estão definindo e redefinindo suas práticas de escrita, que vêm se 

construindo, transformando-se em meio à interface digital. 

A linguagem institucional do Curso de Letras/UFC61 se constrói em base a 

preceitos que registram uma representação hierárquica no meio social em torno da escrita 

como foi observado em muitos dos momentos de escrita entre os alunos pesquisados e os 

professores, por exemplo, ou mesmo quando iam expressar algum anseio ao professor na 

página do grupo da rede social Facebook, visto que, na maioria das vezes, se expressavam de 

maneira formal, a fim de apresentar-se perante o professor ou a ocasião, ou o meio nos quais 

os sujeitos atuavam no momento da escrita ou da fala. Nesse caso, o relacionamento entre os 

interlocutores é denominado pela posição que cada um mantém no processo dialógico perante 

a instituição, no caso, professor e aluno.62 

Isso ocorre por reforçar do aluno o reconhecimento e as implicações sociais do 

uso da norma padrão, bem como das demais variedades em diferentes manifestações 

discursivas, decorrentes dos distintos usos da língua. Dessa forma, as normas e a formalidade 

fundantes desse curso acadêmico institucionalizam uma escrita representativa que se constrói 

em base da norma padrão. 

Em meio às atividades realizadas no andamento deste estudo de caráter 

etnográfico, fui identificando o valor que os próprios estudantes de Letras/UFC atribuem à 

escrita formal, mesmo conhecedores das diferentes possibilidades de representação da língua 

e de suas variedades, decorrentes das implicações sociais, responsabilizam-se pela 

apresentação da escrita formal, tendo como base o repertório representativo da norma padrão 

da língua, conforme o valor institucional que o Curso de Letras reforça. 

                                                           
61 Disponível em: http://www.cursodeletras.ufc.br/ 
62 Searle apud Prado (2014, p. 28) aborda que “[...] a estrutura semântica de uma linguagem pode ser encarada 

como a realização convencional de uma série de conjuntos de regras constitutivas subjacentes (underlying), e 

que os atos de fala são atos realizados caracteristicamente por expressões declarativas (uttering) de acordo com 

aqueles conjuntos de regras constitutivas.”  

http://www.cursodeletras.ufc.br/
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Compreendi que esses estudantes se sentem comprometidos na constituição de 

uma escrita com características mais formais, carregando consigo a responsabilidade de aferir 

a escrita de maneira diferenciada dos outros indivíduos e também por se acharem cobrados 

pela sociedade por serem estudantes desse curso, visto como uma identidade atribuída e 

sustentada, institucionalmente, como superior na representação escrita, característica própria 

do curso desde sua implantação no Brasil na década de 1930. Esse valor atribuído ao curso, 

que permeia na direção desses estudos, é a característica marcante, a representatividade do 

Curso de Letras e dos seus alunos tanto para o meio acadêmico como para a sociedade em 

geral. Isso acontece principalmente devido a esses alunos trabalharem diretamente com o 

instrumento língua e com os fenômenos da linguagem. Contudo, essa perspectiva institucional 

foi relativizada no percurso desta pesquisa com seus achados e suas interpretações. 

Esses dados etnográficos permitiram compreender o fluxo diversificado de 

comunicações que constituem o processo de escrita dos alunos de Letras/UFC observados, os 

quais, diferentemente do que o próprio curso preconiza ou mesmo a sociedade a respeito de 

uma prática de escrita sob a perspectiva formal, também constituem sua escrita sob a 

perspectiva de variações que as interações sociais apresentam nessa constituição no registro 

de escrita. Interações menos hierárquicas, afetivas, emocional, informal, com dados da vida 

pessoal, em meio a relações simétricas, horizontal, estabelecidas comumente entre amigos, 

familiares ou pessoas íntimas nas conversas informais, bem como nas redes sociais. Desse 

modo, a institucionalização, burocraticamente formal constituída no meio acadêmico, não se 

apresenta, a todo o momento, em todos os ambientes de escrita como fator preponderante na 

construção escrita.  

Em contrapartida a esse formalismo institucionalizado apresentado e evidenciado 

neste estudo, Goffman (2015, p. 104) apresenta a liberação de papéis, em que as formas 

comuns de hierarquia vão se quebrando conforme o rompimento das distâncias entre os 

integrantes da instituição. Assim, sob sua análise, as ações impermeáveis em determinado 

estabelecimento estreita as relações, em que “o processo de despojamento e nivelamento 

afastam as distinções sociais.”  

Medeiros (2014) também apresenta em seus estudos a importância das relações 

sociais para a construção da escrita, bem como da fala. Assim, Kress apud Medeiros (2014, p. 

589) aborda que 

As formas convencionalizadas da ocasião social resultam em formas 

convencionalizadas de texto, ou seja, em gêneros. Assim, os gêneros possuem 

formas e significados que derivam e refletem as funções, interesses e significados da 

ocasião social. Os textos apresentam não somente os significados do discurso de que 

fazem parte, mas também do gênero.   
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Nesse sentido, a constituição de um texto ancora-se também na ideia de interação 

social que os interlocutores mantêm entre si, pois cada participante da comunicação atua 

mediante um papel desempenhado na ocasião da fala ou da escrita, bem como no meio no 

qual interage. A autora afirma ainda que “Quanto maior a diferença de poder, mais fechada é 

a interação. Quanto menor, mais aberta” (MEDEIROS, 2014, p. 589). Dessa forma, a 

constituição linguística de um texto é resultado também dessa interação entre os 

interlocutores, influenciando e sendo influenciado pela construção do gênero. 

Analogicamente ao estudo entre os alunos no contexto da Universidade, Goffman 

(2012) ilustra essa quebra de hierarquia como a aproximação entre todos da instituição por 

meio de “formas padronizadas de sociabilidade”, vivendo momentos juntos sem a fronteira de 

distância como exemplo dos hospitais63, entre os “cargos dirigentes e os pacientes”, ou na 

Universidade entre professores e alunos, em que as relações se dão pelas liberdades sociais, 

havendo, assim, certa permeabilidade entre indivíduos de determinada instituição, chegando a 

ser, muitas vezes, viável para seu funcionamento de maneira estável. 

O autor afirma que a compostura, em suas dimensões diferentes, está relacionada 

às distintas relações que os indivíduos mantêm. Assim, as situações sociais são gerenciadas 

pela condição humana de ajustar-se ou não a determinadas regras impostas pelo meio ou 

mesmo pelas relações existentes entre um grupo de pessoas, pois há certa preocupação social 

com os efeitos que determinada ação pode gerar, fato que diferencia as atividades solitárias 

das situadas socialmente. É nesse sentido, na perspectiva dos estudos de Goffman, que esta 

pesquisa mostra que a escrita no Curso de Letras/UFC é representada por meio de estratégias 

padronizadas a cada momento de sua apresentação, sendo, dessa forma, instituída em uma 

base formal, cujos seus recursos são direcionados ao meio social conforme os seus padrões 

institucionalizados pela academia. 

A direção deste processo investigativo seguiu vertentes mais amplas as quais 

havia fundamentado. No início da pesquisa, o direcionamento das minhas análises abrangia 

como a prática letramento digital vem modificando o processo de escrita dos estudantes de 

Letras/UFC nos ambientes digitais. Ao entrar em campo, aproximar-me dos alunos e observá-

los em sua integração com a escrita em vários espaços do meio digital e no ambiente 

acadêmico, percebi que minha pesquisa ia muito além da influência que a linguagem da 

Internet pode ter sobre as produções desses discentes, pois as interações sociais entre esses 

                                                           
63 “Um tipo um pouco diferente de cerimônia institucional pode ser encontrado na festa anual (às vezes, realizada 

mais de uma vez por ano) em que as pessoas da administração e os internados “se misturam” através de formas 

padronizadas de sociabilidade – por exemplo, comem juntos, participam de jogos de salão, ou bailes.” 

(GOFFMAN, 2015, p. 87). 
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estudantes mediam a construção dos elementos linguísticos que formam a escrita desses 

alunos no meio digital e no meio acadêmico. 

Muito mais do que as peculiaridades de escrita que o ambiente digital apresenta, o 

delineamento das interações sociais é vetor também das adequações e das modificações de 

escrita nos contextos de comunicação. Vistas as análises difundidas nesta pesquisa, bem como 

as conversas e os diálogos que ocorreram durante as observações. 

Por fim, ressalto que todo objeto de pesquisa, como afirma Bourdieu (1999), é 

construído e definido diante de uma problemática teórica que permite a geração de hipóteses e 

de questionamentos sobre os aspectos que permeiam a realidade pesquisada. Dessa forma, a 

pesquisa etnográfica não pretende somente coletar os discursos bem elaborados ou 

direcionados ao propósito da pesquisa, prosseguindo as análises etnográficas, assim, 

distanciando-me do real e de minha ação sobre o real para construir, segundo Bourdieu 

(1999), questões que os próprios sujeitos formulam a respeito deles mesmos, não almejando, 

assim, impor a eles questionamentos que não fazem parte de sua experiência. 

E foi assim que ocorreu o decurso das minhas análises, o próprio processo 

investigativo me conduziu a direções não questionadas a princípio da pesquisa. Mesmo o 

pesquisador devendo entrar em campo relacionado com a problemática que o envolve ao eixo 

da pesquisa, ter base da importância que a investigação intencional e socialmente 

condicionada apresenta a sua transcorrência, como apresenta Bourdieu (1999), o pesquisador 

deve também estar aberto e preparado para perceber e analisar as possíveis surpresas que o 

campo, muitas vezes, a ele apresenta.  

Dessa forma, em relação à construção do campo de pesquisa, fundamentei a 

reflexividade e a subjetividade sobre o método da minha investigação e também construí meu 

objeto de pesquisa a partir da prática social evidenciada no decorrer do processo de análise. 

Por fim, apresento as considerações finais, levando em consideração as análises 

realizadas no percurso deste processo investigativo. 

 

 

  



107 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação realizada permitiu-me fazer considerações acerca da relevância 

empírica e analítica das interações sociais entre os indivíduos para compreender o processo de 

escrita, visto que a comunicação é desenvolvida entre um grupo de falantes também de acordo 

com a interação construída entre eles.  

Diante disso é que compreendi que o meio digital, especificamente, pode também 

redimensionar o usuário a novas maneiras de constituição de escrita, devido ao aparato 

diversificado que apresenta, como imagens, sons, ícones, links, animações, vídeos, contudo 

outros aspectos também se mostram tão relevantes para este processo, como o contexto, o 

suporte, o propósito comunicativo, as interações sociais. Como mostram estudos nos quais me 

apoiei, dando-me suporte analítico acerca da constituição da escrita, seja no meio digital, seja 

em outro suporte de escrita, servindo-me de base na fundamentação dessa dissertação, por 

apresentarem direções semelhantes ao que se refere a esse embasamento. Cada um se 

direcionava a um elemento que serve de base para a constituição da escrita seja o contexto 

sociocultural (CORACINI, 2009), seja a situação comunicacional (BUZATO, 2012), seja o 

suporte, como meio digital, seja o propósito comunicativo, seja o histórico de letramento 

(SILVA; ARAÚJO, 2012), seja as interações sociais entre os interlocutores (MACHADO, 

2007 apud MEDEIROS, 2014), aspecto que destaco na construção do meu objeto de estudo.  

Esta dissertação compreende um estudo de caráter etnográfico, e, durante a 

atividade de interpretação e análise dos dados, procurei evitar que as minhas concepções me 

direcionassem a julgamentos pré-determinados. Os registros de campo feitos na elaboração 

desta pesquisa levam em consideração as interações sociais no desenvolvimento das 

produções escritas, observadas empiricamente. 

Como visto, no decorrer da realização deste estudo, conduzi minha atenção para 

cinco momentos constituintes dos dados empíricos dessa fundamentação:  

a) observação dos alunos do Curso de Letras/UFC em situações diversas da sua 

vida acadêmica no curso universitário (sala de aula, laboratórios, cantina);  

b) acompanhamento desses alunos no desenvolvimento das aulas da disciplina de 

LPTA (semestre 2015.1);  

c) análise da elaboração do projeto de pesquisa na ferramenta Google Drive;  

d) observação dos escritos dos alunos nas diversas situações, usos e direções aos 

interlocutores na rede social Facebook; e  
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e) conversas e integração de saberes entre os estudantes com a constituição dos 

grupos focais.  

 

Por meio das observações realizadas, foi possível concluir que os estudantes do 

Curso de Letras/UFC observados ao longo do semestre 2015.1 desenvolvem sua escrita de 

maneira peculiar a quem se destina. Este aspecto pôde ser constatado também devido à 

observação realizada na página Facebook pessoal e do grupo de alunos da disciplina de 

LPTA. 

Assim, esses discentes adequavam a sua escrita não somente ao meio ou suporte 

nos quais a comunicação ocorria, mas sim ao interlocutor com quem integravam no processo 

de comunicação. Portanto, segundo as análises deste estudo, o meio digital, por si só, não é o 

condutor preponderante das mutações nas elaborações dos escritos dos estudantes observados.  

Foi perceptível que as práticas de escrita formal, os métodos de avaliação, as 

relações assimétricas - professor e aluno – e as perspectivas institucionais do Curso de Letras 

mantêm certa distância das práticas de estudantes vivenciadas no meio digital, em que as 

relações das práticas de escrita se apresentam de maneira menos formal, as quais demonstram 

menos adesão ao discurso institucional, confrontando-se com as representações de escrita 

construídas pelos padrões estabelecidos nesse curso.  

Assim, as aulas, os escritos produzidos nas páginas pessoais e do grupo no 

Facebook, os e-mails enviados aos professores, os diálogos constituídos entre as alunas na 

ferramenta Google Drive decorreram como um processo ritual de interação, em que a escrita 

apresentada nesses distintos meios com distintas pessoas era legitimada como uma 

representação do indivíduo perante sua expressão. Nesses ambientes, permeavam interações 

sociais distintas estabelecidas entre estudantes, professores, professor e alunos, dentro e fora 

da academia, situações familiares, amigáveis e de trabalho, na sala de aula e fora da sala de 

aula, situações formais e informais, cujas diferentes construções de práticas de escrita são 

mediadas por esses jogos de interação, que ocorrem nesses distintos meios. Assim, com essas 

observações, percebi as diferenças que permeiam na escrita dos alunos e as aprendizagens 

distintas que decorrem desses cerimoniais, a partir das diversas interações sociais que 

transcorrem na sociedade. 

Portanto, apreendi que, no Curso de Letras, permeiam valores e referências nas 

práticas de escrita, difundidos em suas especificidades de estudo, fato que acaba causando 

tensão entre esses estudantes no desenvolvimento formal dessa escrita, como um peso a mais 

devido à responsabilidade e à exigência atribuídas a eles nessa construção sob as normas 
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padrões, uma escrita formal, institucionalizada pela academia, que estabelece uma hierarquia 

em determinadas produções desses estudantes. Esse aspecto institucional, além de mediar as 

práticas de escrita nos meios digitais dos alunos nos distintos contextos, mantém um controle 

dessas construções que seguem as perspectivas institucionalizadas, ainda que não na sua 

totalidade.  

Assim, foi possível elaborar análises acerca do desenvolvimento de escrita 

predominantemente no Curso de Letras/UFC sob a visão dos estudantes pesquisados. As 

práticas de escrita dos estudantes remetem ora a uma escrita institucionalizada versus uma 

escrita informal, não institucionalizada, em que a primeira é hierarquizada, formal, construída 

a partir das distintas interações e de controle institucional, portanto, assimétricas definidas 

entre os interlocutores, por exemplo, a relação entre aluno e professor no contexto da 

aprendizagem, já a segunda se desenvolve com base na interação afetiva, emocional, 

informal, congregando elementos de dados da vida pessoal, em meio a relações mais 

simétricas e horizontalizadas, estabelecidas comumente entre os amigos, os familiares ou as 

pessoas íntimas nas conversas informais, sobretudo evidenciadas nas páginas pessoais das 

redes sociais.  

Dessa forma, as diferentes práticas dos estudantes do Curso de Letras/UFC estão 

circunscritas às suas interações sociais nos diversos contextos da cibercultura, e não somente 

ao meio digital como propõe Lévy (1999) ao afirmar que, no ciberespaço, as atividades de 

escrita ocorrem de maneira espontânea e descentralizada. Se assim somente fosse, os alunos 

observados não diferenciariam nem adequariam a escrita também no contexto da cibercultura 

conforme as relações que mantêm entre eles.  

Segundo as análises fundadas nesta pesquisa, a atividade de escrever é 

preconizada também no meio digital com intenções peculiares de comunicação, apresentando-

se como mutável diante do vínculo social entre os participantes do ato comunicativo. Então, 

sob a ótica deste estudo, as interações sociais também recriam a escrita no meio digital. Até 

porque essas mutações da escrita64 sempre existiram no meio social, independentemente da 

afirmação da Internet na sociedade. 

Assim, na construção de escrita, reside uma série de valores que também 

fundamentam essas construções textuais e se apresentam como aspectos relevantes para este 

estudo, por exemplo, o contexto e a situação comunicacional, o veículo do texto, os interesses 

das partes atuantes, a época digital. Contudo, nesta pesquisa, enfatizo o destaque que as 

                                                           
64 Essa compreensão me permite fazer uma analogia à passagem na qual apresento a vivência de pesquisa na 

minha especialização, em que observei essas mudanças na escrita escolar dos alunos fora do ambiente digital. 
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interações sociais apresentam nas construções comunicativas, a fim de direcionar minhas 

análises em um ponto específico do processo de construção textual por ter se apresentado 

durante minhas análises e observações como uma importante temática de estudo para o 

fundamento da pesquisa. 

Mesmo diante das conclusões acerca do desenvolvimento das práticas de escrita 

desses discentes, extraídas do percurso desta investigação, entendo que ainda existem 

questões para serem tratadas no universo desta pesquisa. Estudos posteriores poderão 

aprofundar mais detalhadamente, com suporte em outras pesquisas e teorias, aspectos aqui 

levantados a partir de como transcorrem as práticas de escrita dos jovens estudantes do Curso 

de Letras/UFC nos contextos do meio digital. 
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APÊNDICE A – MOMENTOS QUE FUNDAMENTARAM AS APRESENTAÇÕES 

DOS PROJETOS DE PESQUISA 

 

Imagem 1 – Primeira equipe a se apresentar para a Banca de Qualificação. 

 
Equipe que fundamentou o Projeto de Pesquisa: 

TEMA: Crianças bilíngues no processo de aquisição da fala. 

DELIMITAÇÃO: Análise sobre a aquisição lexical simultânea de português e alemão por 

crianças no processo de aquisição da linguagem no ambiente familiar, em comparação com 

crianças em um ambiente monolíngue. 

 

 

Imagem 2: Segunda equipe a se apresentar para a Banca de Qualificação. 

 
TEMA: Educação inclusiva no Brasil 

DELIMITAÇÃO: Análise da ação dos professores de Língua Portuguesa do 6º ano da Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Vicente Fialho na identificação e convivência 

com alunos com hiperatividade.   
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Imagem 3 – Terceira equipe a se apresentar para a Banca de Qualificação. 

 

A inserção da disciplina de música no Ensino Fundamental: 

Um estudo de caso do projeto de música do centro educacional da juventude padre João 

PiaMarta 

 

 

Imagem 4 – Quarta equipe a se apresentar para a Banca de Qualificação. 

 
“NÃO NEGO MEU SANGUE, NÃO NEGO MEU NOME”: A Educação Cultural por meio 

do Turismo Sustentável: reminiscências do legado patrimonial em prol da construção da 

identidade cidadã no bairro histórico Barra do Ceará, Fortaleza (CE) 
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Imagem 5 – Quinta equipe a se apresentar para a Banca de Qualificação. 

 

TEMA: Preconceito Linguístico 

DELIMITAÇÃO: As ocorrências do preconceito linguístico entre alunos e docentes do 9º ano 

do Ensino Fundamental 

 

 

Imagem 6 – Sexta equipe a se apresentar para a Banca de Qualificação. 

 

TEMA: Preconceito Linguístico 

DELIMITAÇÃO: Análise do preconceito linguístico praticado contra vlogueiros nordestinos 

na plataforma YouTube 

  



117 

 

Imagem 7 – Sétima equipe a se apresentar para a Banca de Qualificação. 

 

TEMA: O reaproveitamento de resíduos sólidos na construção civil brasileira 
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APÊNDICE B – QUADRO NORTEADOR 

 

Apresenta as diferenças observadas em relação à escrita e às construções textuais 

bem como a expressão de ideias de alunos do Curso de Letras65 da UFC nos diferentes 

contextos de comunicação na linha do tempo da rede social Facebook.  

Observações e análises realizadas nas publicações entre agosto/2014 a 

junho/201566. 

 

Alunos 

observados 
Facebook Pessoal 

Grupo do Facebook (Disciplina de 

LPTA) e e-mails enviados a mim 

no decorrer do curso da respectiva 

disciplina 

Ktut 

2º Semestre 

19 anos 

 

Faz uso das abreviações e 

construções comuns às redes 

sociais, como hj, vc, amg, pq, tá, 

pra, eh, kkkk, tava, q, rsrsrs, ai; 

Escreve alguns vocábulos de 

forma inadequada, por exemplo, 

nao (com a ausência do til), 

anciosa (inadequação ortográfica 

ao usar a letra c ao invés do s); 

Emprego inadequado em algumas 

situações dos pronomes oblíquos, 

não respeitando às regras que 

regem a colocação pronominal, 

por exemplo, “me considero”; 

Na maioria dos casos, inicia 

orações com letras minúsculas;  

Suas construções textuais 

adequam-se às regras de 

concordância apresentas pela 

gramática normativa, com 

exceção do uso do termo a gente; 

A construção dos períodos é 

realizada de forma coerente e 

linear; 

Emprega corretamente a vírgula 

nas diversas situações, com 

exceção em alguns vocativos e 

adjuntos adverbiais deslocados, 

Não fez uso de abreviações, as 

palavras em suas construções vêm 

sendo elaboradas de acordo com os 

padrões normativos da língua, não 

havendo colocações indevidas; 

Colocação adequada das vírgulas, 

inclusive nos vocativos, porém esse 

termo não se apresenta com 

espaçamento adequado na frase, 

vindo ao lado do texto; 

Procurou ser formal na colocação 

dos termos e expressões, construindo 

os períodos de forma coerente e 

adequada às concordâncias. 

Na construção de sua resenha 

acadêmica, expande seu 

conhecimento, discorrendo um texto 

coerente e bem fundamentado, não 

fez uso de abreviações, as palavras 

em suas construções vêm sendo 

elaboradas de acordo com os padrões 

normativos da língua, não havendo 

colocações indevidas; 

 

 

 

 

                                                           
65 As alunas também participantes desta etapa da pesquisa continuam sendo nomeadas com pseudônimos que 

representam os nomes na ordem de nascimento em Bali, descrita por Geertz, C. (1989) - A interpretação das 

culturas. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1989. Com o propósito de resguardar suas identidades. 
66 Foram analisadas as construções da linha do tempo da página pessoal da rede social Facebook dessas quatro 

alunas, bem como as respostas e os comentários apresentados às publicações. Não propus a elas o 

aprofundamento no bate-papo por questões de respeito à privacidade delas. 
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por exemplo, “em alguns 

momentos da vida eu só queria 

ver o pôr do sol (...)” 

Usa frequentemente as reticências 

na construção dos períodos, 

escrevendo em seguida com 

iniciais minúsculas; 

Faz uso frequente de emoticons 

para expressar suas ideias. 

Nengah 

2º Semestre 

19 anos 

 

Faz uso das abreviações e 

construções comuns às redes 

sociais, como pq, to, pra, vsf, ta, 

kkkkkkk, tava, tá; 

Em alguns casos, inicia orações 

com letras minúsculas e nomes 

próprios, como dom luís, dragão 

do mar benfica; 

Ausência de ponto final na 

conclusão de algumas orações; 

Faz uso de gírias e neologismos, 

como “valeu!”, “hahahaha”; “to 

na minha”; “hehehe”, “que saco”, 

“arre”, divando;  

Emprega corretamente a vírgula 

nas diversas situações, inclusive 

nos vocativos; 

Emprego inadequado em algumas 

situações dos pronomes oblíquos, 

não respeitando às regras que 

regem a colocação pronominal, 

por exemplo, “se sentindo 

doente”, “se sentindo dolorida”; 

A fundamentação dos períodos é 

realizada de forma coerente, linear 

e compreensiva ao entendimento 

do leitor; 

Suas construções textuais 

adequam-se às regras de 

concordância apresentas pela 

gramática normativa; 

Fez uso do vocábulo mais com 

sentido de mas (conjunção 

adversativa). 

Suas construções são sintéticas, 

sendo breve na exposição de seus 

comentários e mensagens; 

Na construção de sua resenha 

acadêmica, expande seu 

conhecimento, discorrendo um texto 

coerente e bem fundamentado, não 

fez uso de abreviações, as palavras 

em suas construções vêm sendo 

elaboradas de acordo com os padrões 

normativos da língua, não havendo 

colocações indevidas; 

Colocação adequada das vírgulas a 

partir das regras de uso apresentadas 

na gramática normativa; 

Apresentou-se formal na colocação 

dos termos e expressões, construindo 

os períodos de forma coerente e 

adequada às concordâncias. 

 

 

Made 

2º Semestre 

19 anos 

 

Faz uso das abreviações e 

construções comuns às redes 

sociais, como kkkkk, aff, 

huahuahuahua, hahahaha, bora, tô, 

pqp, aí dento, argh, uhuuu, pira, 

cuadô, né, tava, q, feice, mah;  

Na maioria dos casos, inicia 

Não fez uso de abreviações, as 

palavras em suas construções vêm 

sendo elaboradas de acordo com os 

padrões normativos da língua, não 

havendo colocações indevidas; 

Colocação adequada das vírgulas, 

inclusive nos vocativos, porém esse 
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orações com letras minúsculas;  

Emprega corretamente a vírgula 

nas diversas situações, adjuntos 

adverbiais deslocados, vocativos; 

Enfatiza termos com a escrita 

repetitiva de letras, por exemplo, 

sogrinhaaaa, caiiir, demaaaais, 

órbitarrr; 

Ausência do hífen em palavras 

que o exigem diante com o Novo 

Acordo Ortográfico, como ex 

drogada, ex traficante;  

Escreve determinadas palavras 

com todas as letras maiúsculas 

para enfatizá-las; 

Emprego inadequado em algumas 

situações dos pronomes oblíquos, 

não respeitando às regras que 

regem a colocação pronominal, 

por exemplo, “me obrigue”, “te 

aviso”; 

Suas construções textuais 

adequam-se às regras de 

concordância apresentas pela 

gramática normativa, com 

exceção do uso do termo a gente, 

embora pouco usado em suas 

colocações; 

termo não se apresenta com 

espaçamento adequado na frase, 

vindo ao lado do texto; 

Procurou ser formal na colocação 

dos termos e expressões, construindo 

os períodos de forma coerente e 

adequada às concordâncias. 

 

 

 

Wayan 

2º Semestre 

19 anos 

 

Faz uso das abreviações e 

construções comuns às redes 

sociais, como pra, ñ, pro, vcs, 

todinha, kkkk, hj, tô, aff, tá, refri, 

aí, vc, num;  

Na maioria dos casos, inicia 

orações com letras minúsculas;  

Emprego inadequado em algumas 

situações dos pronomes oblíquos, 

não respeitando às regras que 

regem a colocação pronominal, 

por exemplo, “se sentindo 

coisada”, “me define”, “se 

sentindo com frio na barriga”, “se 

sentindo inspirada;” 

Ausência de acentos em alguns 

vocábulos, por exemplo, serio, 

serie, irônica, missionaria; 

Suas construções textuais 

adequam-se às regras de 

concordância apresentas pela 

gramática normativa, com 

Na construção de sua resenha 

acadêmica, expande seu 

conhecimento, discorrendo um texto 

coerente e bem fundamentado, não 

fez uso de abreviações, as palavras 

em suas construções vêm sendo 

elaboradas de acordo com os padrões 

normativos da língua, não havendo 

colocações indevidas; 

Colocação adequada das vírgulas a 

partir das regras de uso apresentadas 

na gramática normativa; 

Apresentou-se formal na colocação 

dos termos e expressões, construindo 

os períodos de forma coerente e 

adequada às concordâncias. 
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exceção do uso d alguns termos, 

como “Que as coisas lá em 

Brasília tá pegando fogo;” 

Faz uso de siglas, algumas com 

iniciais maiúsculas, outras 

minúsculas, para expressar 

determinados termos, por 

exemplo, MDS, FDS, sqñ;  

Enfatiza termos com a escrita 

repetitiva de letras, por exemplo, 

muiiiiiiiitooooo, lindaaaaa; 

Faz uso de gírias e neologismos, 

como divando, tremida.  

A fundamentação dos períodos é 

realizada de forma coerente, linear 

e compreensiva ao entendimento 

do leitor; 

Suas construções textuais 

adequam-se às regras de 

concordância apresentas pela 

gramática normativa; 

Njoman 

2º Semestre 

19 anos 

 

A fundamentação dos períodos é 

realizada de forma coerente, linear 

e compreensiva ao entendimento 

do leitor; 

Suas construções textuais 

adequam-se às regras de 

concordância apresentas pela 

gramática normativa; 

Emprega corretamente a vírgula 

nas diversas situações; 

Há poucas publicações em sua 

página do Facebook, motivo pelo 

qual constam poucos registros 

acerca do seu processo de escrita 

nessa rede social. 

Na construção de sua resenha 

acadêmica, expande seu 

conhecimento, discorrendo um texto 

coerente e bem fundamentado, não 

fez uso de abreviações, as palavras 

em suas construções vêm sendo 

elaboradas de acordo com os padrões 

normativos da língua, não havendo 

colocações indevidas; 

Colocação adequada das vírgulas a 

partir das regras de uso apresentadas 

na gramática normativa; 

Apresentou-se formal na colocação 

dos termos e expressões, construindo 

os períodos de forma coerente e 

adequada às concordâncias. 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O(a) Sr (a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa 

intitulada “Etnografia das práticas de escrita de alunos do Curso de Letras da UFC no 

contexto da Cibercultura” realizado pela mestranda Ellen Lacerda Carvalho Bezerra, aluna 

do Programa de Pós-Graduação da FACED, Mestrado em Educação Brasileira. 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar os processos de multiletramento na 

produção escrita dos estudantes de Letras da UFC no contexto da cibercultura, a fim de 

identificar as diferentes práticas de escrita entre esses estudantes nas interfaces do meio 

digital, em meio às variadas relações sociais. 

Sua participação consiste na permissão da observação de suas produções escritas 

no meio digital, bem como a participação dos grupos focais, com utilização de um gravador. 

Porém, se algumas questões gerarem desconforto ou constrangimento, não será obrigado (a) a 

respondê-las, e isso não lhe impedirá de continuar participando da pesquisa. Além disso, sua 

colaboração consiste em escrever um diário de bordo, no qual relata todas as ações, 

pensamentos, indagações que surgirem no momento das observações. Após a transcrição dos 

instrumentos mencionados acima, o texto digitado poderá ser lido por você para ponderar 

sobre o que falou ou sobre as anotações da pesquisadora, a fim de rever conceitos ou mesmo 

retirar alguns trechos. 

As informações que o(a) Sr(a) fornecer serão úteis para que possam ser atingidos 

os objetivos do estudo, mencionados acima, contribuindo com as pesquisas sobre o processo 

de escrita dos estudante do Curso de Letras no ambiente digital, mais especificamente, a partir 

das observações e análises de seus escritos no contexto da cibercultura com qual o(a) Sr(a) 

colabora.  

Sua participação no estudo não implicará em custos adicionais. O(a) Sr(a) não terá 

qualquer despesa com a realização dos procedimentos previstos neste estudo. Também não 

haverá nenhuma forma de pagamento pela sua participação. 

Não há riscos relacionados aos procedimentos que serão realizados neste estudo 

visto que não haverá nenhum procedimento invasivo e que possa atingi-lo física ou 

emocionalmente. 

Assinando esse consentimento, o(a) Sr(a) não desiste de nenhum de seus direitos. 

Além disso, o(a) Sr(a). não libera os investigadores de suas responsabilidades legais e 

profissionais no caso de alguma situação que lhe prejudique. A sua participação é 

inteiramente voluntária. Uma vez aceitando participar desta pesquisa, o(a) Sr(a). deverá se 
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sentir livre para abandonar o estudo a qualquer momento do curso deste, sem que isto afete o 

seu cuidado ou relacionamento futuro com esta instituição. O investigador deste estudo 

também poderá retirá-lo do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja necessário para 

o seu bem-estar. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a) Sr(a). poderácontactar a 

pesquisadora responsável Ellen Lacerda Carvalho Bezerra, residente na Rua Carapinima, 

1821 – Bl. A – Apto 303 – Bairro Benfica – Fortaleza – CE, ou deverá se reportar ao Comitê 

de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de 

Ética em Pesquisa, por meio de solicitação ao representante de pesquisa, que estará sob 

contato permanente, ou contactando o Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, no 

telefone (85) 3366 8344. É assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto a sua 

participação neste estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste 

estudo em congressos e periódicos científicos. 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, 

________________________, ______ anos, RG: _______________, concordo em participar 

do estudo intitulado “Etnografia das práticas de escrita de alunos do Curso de Letras da 

UFC no contexto da Cibercultura” 

Eu fui completamente orientado por Ellen Lacerda Carvalho Bezerra que está 

realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração.  

Eu pude questioná-lo sobre todos os aspectos do estudo. Além disso, ela me 

entregou uma cópia da folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi e me 

deu plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa.  

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim 

desejar.  

Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser 

examinados por pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador. Eu 

concordo que não procurarei restringir o uso que se fará sobre os resultados do estudo.  

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo.  

 

_______________________ 89104935349 Fortaleza, _______de junho de 2015.  

Ellen Lacerda Carvalho Bezerra CPF 

 (Pesquisador) 

________________________ _____________ Fortaleza, ______de junho de 2015.  

 Participante CPF 
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CONTATOS: 

Ellen Lacerda Carvalho Bezerra – ellen.lcb7@gmail.com 

Fones (85) 30232547 – 96986612 

 

Comitê de Ética em Pesquisa -  

Rua Cel. Nunes de Melo, 1127 – Rodolfo Teófilo – (85) 3366 8344 

 

 

 

  

mailto:ellen.lcb7@gmail.com
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ANEXO A – CRONOGRAMA DA DISCIPLINA LEITURA E PRODUÇÃO DE 

TEXTOS ACADÊMICOS (SEMESTRE 2015.1) 

 
 


