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Resumo
Propõe-se aqui estudar a Mídia-Internet, e os gêneros digitais no contexto
educacional e na contemporaneidade. Nessa perspectiva são analisadas e descritas as
características de um conjunto de gêneros textuais que estão emergindo no contexto da
tecnologia digital em ambientes virtuais. Os gêneros emergentes nessa nova tecnologia
são relativamente variados, mas a maioria deles tem similares em outros ambientes, tanto
na oralidade como na escrita. Contudo, sequer se consolidaram esses gêneros eletrônicos
já provocam polêmicas quanto à natureza e proporção de seu impacto na linguagem e
na vida social.
Tendo como enfoque a ideia de que o computador mudou a maneira de ler e
escrever, fazendo algumas reflexões sobre o hipertexto como um novo espaço de escrita.
Este texto tem como objetivo propor uma abordagem a respeito da mídia e sua utilização
como ferramenta pedagógica na sala de aula no cenário da educação atual, partindo do
pressuposto da relevância de uma análise maior a respeito das práticas docentes A partir
desses objetivos a indagação elaborada é a seguinte: O que foi possível ou visível verificar
no processo educacional atrelado ao uso do hipertexto como um novo espaço de escrita? E
sua contribuição no panorama educacional atual? A aprendizagem mediante o hipertexto
oferece mais desafios e exige mais preparo do que as práticas textuais tradicionais?
O conhecimento da Mídia na Escola elencados através de diversos fatos e reformas
que marcaram a educação nos remete a tentativa de buscar similitudes com a realidade,
diante do olhar que o sistema educacional pode nos remontar para a configuração do
novo modelo escolar vigente, especialmente no que tange à concepção de educação
predominante em nossas escolas.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como fito investigar A introdução de novos meios de
comunicação, dinâmicos e em permanente transformação, revelando a grande dificuldade
do ensino escolar atualizar-se e acompanhar o ritmo da contemporaneidade. Com base
nisto, este trabalho propõe discutir algumas transformações que a Internet trouxe para
a relação leitura-escrita e como os gêneros digitais (blog, msn, orkut e e-mail) poderiam
ser utilizados visando um ensino de leitura mais crítico e uma produção de texto mais
contextualizada. Para tal, enfatiza-se a importância do desenvolvimento de um letramento
digital que capacite professores e alunos na utilização dessas ferramentas midiáticas de
forma que estas possam ser um instrumento interativo de escrita-leitura, bem como um
instrumento de atitude exploratória que favoreça o desenvolvimento e a ampliação da
competência discursiva dos alunos.
Os meios de comunicação através do rádio, televisão e internet, na atual
conjuntura, evoluem tão rapidamente quanto à velocidade das informações, atingindo um
grande número de pessoas, daí surgindo à expressão “meios de comunicação de massa”.
Estes meios de comunicação exercem uma grande influência sobre a mentalidade da
população. E como há uma dinamicidade de informações, a dificuldade de memorização
das informações cresce a cada dia, por isso a tecnologia avança no armazenamento
disponível dessas informações para qualquer necessidade do usuário.
A internet funciona como meio de comunicação, essa acessibilidade coloca
desafios, seja no que se refere à qualidade, seja em como lidar com ela na sala de aula,
tendo-a, ou não, como aliada e seja ainda no uso que se possa fazer dela; bem como
na difícil transformação de informação em saber. Para CASTELLS (2004) “a internet é
um meio de comunicação com linguagem própria, relacionado mais com a atividade”.
Segundo o autor
O tipo de comunicação que prospera na internet se relaciona
com a liberdade de expressão, a emissão livres de mensagens,
a comunicação orientada para uma determinada criação
coletiva, surgindo desta forma um sistema hipertextual global
verdadeiramente interativo. ( CASTELS, 2004 P.24).

Sabendo-se que a escola pode, e deve posicionar-se diante das mudanças
que perpassam a sociedade. O avanço das tecnologias com ênfase à internet e às suas
transformações trouxe desafios para ser enfrentados pelos educadores modernos, tanto
em aspectos relativos às novas estratégias de comunicação e atuação como o uso delas
na sala de aula, quanto às formas de uso lingüístico por parte do aluno, que por se
diversificarem bastante interferem na escrita bem como na relação interpessoal.
As mudanças da escrita, na era digital; refletidas sobre o impacto do avanço
tecnológico na identidade do sujeito e na instituição escolar dão origem aos gêneros digitais
que se configuram com novas formas de utilização da escrita no espaço hipermidiático,
pois o hipertexto, produzido coletivamente pelos usuários da Internet, modifica a relação
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leitor-escritor, tornando imprecisa a fronteira que os separavam, uma vez que, agora, o
“leitor-navegador não é um mero consumidor passivo, mas um produtor do texto que está
lendo, um co-autor ativo, capaz de ligar os diferentes materiais disponíveis, escolhendo
seu próprio itinerário de navegação” (COSTA, 2000, p.04).
No âmbito comunicacional, as inovações surgidas não se concentram e nem se
esgotam nas questões tecnológicas, mas elas, com maior força, interferem em vários
aspectos do processo comunicativo. Nesse sentido, é possível salientar como as inovações
do século XX e XXI alteram os processos comunicativos, provocando mudanças na
sociedade, na economia e na cultura.
O avanço tecnológico e a globalização, na contemporaneidade, não só romperam
fronteiras, tempo e espaço, como também produziram o desgaste da distinção entre a
alta cultura e a chamada cultura de massa, ou popular; algo que está explícito, na nova
forma de escrever e se comunicar, através dos “Chats”, “MSN” e “E-mails”.
Desde que o ser humano passou a se valer da utilização da fala, até a utilização
de equipamentos móveis, com acessos à rede mundial de computadores, passando pelo
desenvolvimento das técnicas de impressão e pela invenção das mídias audiovisuais; toda
forma de comunicação tem imposto alterações nas relações sociais, comportamento dos
indivíduos, participação dos sujeitos - comunicadores nos processos comunicacionais
- na formatação das mensagens veiculadas e na elaboração de linguagens e códigos
necessários para o estabelecimento de um ato comunicativo.
DA MÍDIA INTERNET AO CIBERESPAÇO
Vive-se, hoje, na chamada sociedade da informação (LEMOS, 2002); em um tempo
em que a comunicação mediada por computador e as questões de linguagem assumem
um papel fundamental na vida “pós-moderna” ou, como denomina Lévy (1999) na era
da Cibercultura. Essa era, marcada pelo advento de novas formas midiáticas (computador
coletivo, micro-informática, Internet), acabou por transformar conceitualmente o tempo
(agora visto como o da simultaneidade) e o espaço (universo de informações navegáveis de
forma instantânea e reversível) (CASTELLS, 2000); proporcionando, ainda, uma mudança
no suporte de leitura e escrita (tela do computador, monitor).
Segundo Silverstone (2002) “a mídia deve ser pensada como um processo
de mediação que se estende para além do ponto de contato entre textos midiáticos,
leitores ou expectadores. Entretenimento onde significados são produzidos, oferecidos
e transformados”. Na visão do autor a mídia implica em uma interação de significados
de um texto para o outro, de um discurso para o outro,de um evento para o outro, pois
existe uma constante mutação de significados à medida em que textos da mídia e sobre
a mídia circulam em forma escrita, oral e audiovisual.
Com a explosão da Internet, que pode ser considerada como sendo um
conglomerado de redes em escala mundial de milhões de computadores interligados
que permite o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados, surgiu o
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termo ciberespaço, novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de
computadores. Ambos os conceitos não são coincidentes, pois a internet pode ser vista
como parte das tecnologias digitais como a infraestrutura que sustenta o ciberespaço,
sobre as quais montam-se diversos ambientes (como a Web, chats, correio eletrônico...),
enquanto o ciberespaço é uma nova dimensão que emerge com a digitalização do
simbólico e sua circulação através da rede mundial de computadores e de tantos outros
mecanismos tecnológicos que vão interagindo com as dimensões preexistentes, gerando
novas lógicas e formas de relação cultural.
Sendo assim existe uma diferença fundamental a ser considerada entre a internet
e o ciberespaço, como afirma Levy (1999, p.32) “As tecnologias digitais surgiram então
como a infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação de sociabilidade, de
organização e de transação, mas também novo mercado da informação e do conhecimento”.
O surgimento do ciberespaço para o autor seria o capítulo decisivo da unificação da
humanidade, pondo em contato os bilhões de cérebros e constituindo o que o autor chama
de “hipercórtex”, um grande cérebro, arquivo de toda produção e memória humana. Levy vê
o ciberespaço como a conexão de todos, como a comunhão de toda a subjetividade existente.
Redes das redes, baseando-se na cooperação “anarquista” de
milhares de centros informatizados do mundo, a Internet tornouse hoje o símbolo do grande meio heterogêneo e transfonteiriço
que aqui designamos como ciberespaço ( LEVY,1998,P.12)

De acordo com o pensador, o ciberespaço seria a dimensão que possibilita a
conexão de todas as qualidades subjetivas, permitindo que milhões de cérebros sejam
meramente considerados como neurônios do grande cérebro universal.
O ciberespaço é uma espécie de objetivação ou de simulação da
consciência humana global que afeta realmente essa consciência,
exatamente como fizeram o fogo, a linguagem, a técnica, a
religião, a arte, e a escrita, cada etapa integrando as precedentes
e levando-as mais longe ao longo de uma progressão de dimensão
exponencial. (LEVY,2001,P.151)

Esta capacidade de integração de capacidades está no cerne do raciocínio que o
citado autor desenvolve sobre ciberespaço. Ele trata o ciberespaço como um grande mar
de subjetividade, no qual deságuam todas as criações humanas. Segundo ele o termo
especifica não apenas a infraestrutura material de comunicação digital, mas também o
universo oceânico de informações que o assunto comporta, assim como os seres humanos
que navegam e alimentam este serviço.
A LINGUAGEM UTILIZADA NA INTERNET PELOS JOVENS: O HIPERTEXTO
A comunicação mediada por computador, através da internet, utiliza uma
linguagem que, dado as características do meio (os usuários sentem-se falando por
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escrito), apresenta muitos aspectos típicos da fala (produção de enunciados mais curtos
e com menor índice de nominalizações por frase, uso de cumprimentos informais,
alongamentos vocálicos com funções paralingüísticas, entre outras), resultando, então, em
uma forma lingüística específica para esses contextos: uma linguagem híbrida, utilizada,
principalmente nos gêneros digitais.
O computador associado à internet vem produzindo transformações, no ato de
escrever, conduzindo a produção escrita em direção à rapidez e velocidade de execução.
Em decorrência das demandas do uso dos aplicativos de comunicação instantânea, surgem
novos gêneros textuais (diferentes formas de expressão textual) investindo a escrita de
características linguísticas específicas, visando tornar a comunicação, através do texto
digital, mais dinâmica e funcional.
A nova forma de utilização da linguagem criada, no espaço cibernético, mais
rápida, permitindo ao usuário adentrar no que é considerado hipertexto. Para Lévy, um
texto digitalizado possibilita novos tipos de leitura: uns textos se conectam a outros
por meio de ligações hipertextuais, possibilitando o exame rápido de conteúdo, acesso
não linear e seletivo ao texto; segmentação do saber em módulos, conexões múltiplas;
processo bem diferente da leitura em papel impresso.
Segundo Koch (2002), todo texto é um hipertexto, partindo do ponto de vista
da recepção. Sob sua ótica, tratando-se da relação do hipertexto eletrônico, a diferença
incide somente no suporte e na forma e rapidez do acessamento.
Para Marcuschi apud Koch (2002:67), o hipertexto é visto como algo totalmente
inovador; porém, a novidade se instala na tecnologia, que proporciona a integração de
elementos (notas, citações, referências etc.) que aparecem no texto impresso, havendo a
linearização do deslinearizado e a deslinearização do linearizado, ou seja, “[...] subvertendo
os movimentos e redefinindo as funções dos constituintes textuais clássicos”. Na visão do
autor, trata-se de um processo, realizado num novo espaço – o ciberespaço, de leitura/
escritura multilinearizado, multisenquencial e não determinado.
À medida que aumenta o envolvimento dos usuários com o novo espaço de
textualização da língua - o hipertexto - cresce também a vontade de experimentar certas
maneiras de verbalização um tanto quanto tolhidas pela natureza conservadora de alguns
ambientes, instituições e pessoas. Como é comum no uso da língua, os próprios usuários
ousam inovar também a linguagem, testando formas novas de transcrever e reapresentar
a língua oral no espaço virtual.
“Uma pessoinha ki eu conheci numa situação tão inusitada,
mas ki se tornou mto importante pra mim
Esse seu jeioo de ser .. me fez ver em vcê um GRANDE amigoo
Sua amizade pra mim vale ouro
e eu naum kero perde — la nka viiu ! ;)
(Recados deixados na caixa de mensagens do orkut da adolescente Julianna 2009)
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Como se pode verificar o tipo de linguagem utilizada por ela gráfica, pois é passível
de registro e armazenamento, possuindo potencialmente a permanência que caracteriza
toda comunicação escrita. Ao mesmo tempo, ela se aproxima do discurso oral por suas
possibilidades quanto à interatividade, pois podermos identificar em tal circunstância
traços de organização de troca de turnos, pelo discurso ser construído conjuntamente
e localmente pelos interagentes, e por ele ter sua forma influenciada pela pressão do
tempo, tal como acontece na conversação. Ela assemelha-se à conversação, também, por
recorrer, ainda que semioticamente, à contextualização paralingüística, por seus usuários
parecerem necessitar tão insistentemente transportar para a tela do computador suas
risadas, tons de voz e expressões faciais.
Ao interagirem, os adolescentes efetivam práticas de leitura e de escrita diferentes
dos processos tradicionais de letramento e alfabetização. Eles, agora, lidam não só com
as formas gráficas da escrita ditadas pelas normas gramaticais, mas as reconfiguram,
resignificando-as, tal como acontece com parênteses, traços, barras e outros sinais que
formam feições humanas e passam a representar estados da alma. (os emotions).
Para Possenti (2006), esse tipo de linguagem nada mais é que um código secreto
de uma comunidade jovem e moderna, com características que já aconteceram na norma
padrão em outros períodos históricos. Para esse autor, os ”internautas”, por utilizarem
um suporte especial (computador), acabam por criar escritas especiais; escrevendo, então,
de duas maneiras (padrão e Internetês); demonstrando, assim, maior competência.
Os adolescentes, usuários frequentes da mídia digital, encontram, na rede, o
espaço ideal para exercitar aquilo que mais gostam de fazer pela própria natureza da idade:
“transgredir”. O exercício da liberdade de expressão nela exige habilidade e agilidade do
escrevente para revelar ao mundo suas opiniões e sensações.
A ESCOLA AO USO DOS GÊNEROS DIGITAIS?
O crescente acesso de pessoas à rede mundial e o surgimento dos gêneros
digitais têm suscitado alguns questionamentos diante dos professores, especificamente
os de Língua Portuguesa, perguntas que surgem como: A escrita utilizada, principalmente
pelos adolescentes nos emails, salas de bate-papo e agora nos weblogs e orkut, prejudica
a aprendizagem da notação escrita alfabética na escola? Por outro lado, questiona-se
também: por que muitos deles escrevem e se comunicam com fluência por meio destes
gêneros digitais, mas apresentam desinteresse pelas atividades de escrita na escola e até
dificuldades de produzir os gêneros textuais propostos pelo professor na sala de aula?
É possível enfatizar que o uso dos gêneros digitais não prejudica a aprendizagem da
escrita dos adolescentes, em sala de aula, muito pelo contrário deve servir de contraponto
para a escola alertar esses usuários sobre a necessidade de se comportar diferentemente
diante dos vários gêneros e suportes textuais adequando à escrita.
A escola assume um papel fundamental, no mundo de hoje, por isso mesmo
precisa estar mais do que nunca bem informada sobre as questões das mudanças que
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passam a sociedade. Estas exigem um sistema educacional renovado que prepare tanto
para o mercado de trabalho quanto para a vida social, pois o mundo contemporâneo vem
exigindo das pessoas maior qualificação e melhor desenvoltura, além disso, há a exigência
de que as pessoas sejam mais comunicativas e criativas.
Os instrumentos tecnológicos que a escola chama de independentes, porque
foram inventados fora dela e não como resultado de uma necessidade do ensino, são os
de comunicação que criam novas formas de transmitir conhecimentos.
O papel da escola, especificamente do educador, é estender o uso dos meios
de comunicação de casa até a escola, assim nela, os alunos podem ter a satisfação de
aprender, utilizando-se dos mais variados recursos; e obter, em decorrência disso, um
resultado positivo acerca da língua e da linguagem, já que o homem vem, cada vez mais,
criando meios para suprir suas necessidades de se comunicar e interagir com o mundo que
o cerca. Cada tipo de linguagem tem e apresenta a sua própria natureza, e se manifesta
por diferentes tipos de elementos linguísticos e, através deles, os extralingüísticos. A
linguagem produzida no ciberespaço é um exemplo desse processo.
De acordo com BELLONI (2001) a escola do século XXI exibe “Novos professores
e outros alunos” ela afirma ainda que,
Do livro e do quadro de giz à sala de aula informatizada e on-line a
escola vem dando saltos qualitativos, sofrendo transformações que
levam de roldão um professorado menos perplexo, que se sente
muitas vezes despreparado e inseguro frente ao enorme desafio
que representa a incorporação das TIC ao cotidiano escolar.Talvez
sejamos os mesmos educadores mas os nossos alunos já não são os
mesmos. (BELLONI,2001,p.27)

Dessa forma surge um novo campo de pesquisa, que traz à baila os modos de
aprendizagem mediatizada, enfatizando a utilização das tecnologias de produção, diante
da transmissão de informações e o redimensionamento do papel do professor. A autora
indaga que há duas atitudes opostas em relação ao uso das tecnologias da comunicação
e informação em educação.
De um lado, há aqueles que veem nelas um instrumento para
resolver todos os problemas e melhorar definitivamente a
qualidade da educação de modo geral, e, de outro, os que resistem
obstinadamente a elas, por não perceber claramente o que está
em jogo e/ou não perceber sua utilidade. (BELLONI, 1999 p. 47 ).

Os professores tornam-se despreparados para a utilização do ensino atrelado aos
meios de comunicação, que poderá ser associada ao aluno como usuário ativo, crítico, e
criativo de todas as tecnologias de informação e educação.
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Os gêneros digitais podem ser grandes ferramentas educacionais para o processo
de ensino e aprendizagem. Isso porque, além de ser o local onde a língua efetivamente
é empregada, os gêneros possibilitam, através do estudo desses enunciados, um contato
com as “condições específicas e as finalidades de cada campo, não só pelo seu conteúdo
(temático) e pelo estilo da linguagem (seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e
gramaticais da língua), mas, por sua construção composicional” (BAKHTIN, 2000, p.263)
Já fazem parte do cotidiano dos jovens às expressões “e-mail”, “MSN”, Blog,
dentre outras expressões. O uso desses gêneros digitais, na sala de aula, vai propiciar ao
aluno uma interação com tudo que já faz parte das suas vivências no seu grupo social, o
que lhe proporciona múltiplas semioses (textos,imagens e sons) em relação à natureza dos
recursos linguísticos utilizados.
A escola deve aproveitar a competência comunicativa dos adolescentes que
usam bem os gêneros digitais disponíveis na rede virtual para transformá-los em bons
produtores de gêneros textuais valorizados na sala de aula e no mundo real.
As novas tecnologias propiciam maiores possibilidades de interação o que pode
repercutir em uma maior motivação dos alunos, já que estes poderão, pelo uso dos
gêneros digitais, não só buscar novas informações como também publicar seus trabalhos
na grande rede. Desta forma, os gêneros digitais podem ser grandes ferramentas
educacionais para o processo de ensino e aprendizagem o trabalho com esses gêneros
digitais é uma importante ação para o desenvolvimento e a ampliação da competência
discursiva dos alunos. Partindo deste mesmo pressuposto, Xavier (2005), refletindo sobre
os “Blogs, Msn, E-mail e Orkut e suas contribuições para o ensino, mencionam que estes,
por ser produzido em torno de uma conversação sobre algum tema, acaba levando
os interlocutores a darem respostas imediatas, sem uma argumentação mais sólida e
amadurecida. Desta forma, de acordo com o autor, esse gênero digital se presta
muito mais ao desenvolvimento acadêmico-intelectual das crianças e adolescentes do
que se imagina.
Estes são gêneros emergente que poderiam ser bastante exploradso
na e pela escola. Os professores de língua portuguesa poderiam
utilizar estes gêneros digitais para dinamizar suas aulas de produção
textual. A mudança de ambiente, da sala de aula para o laboratório
de informática, e a descoberta das características e potencialidades
de desenvolvimento retórico-argumentativo poderiam tornar a
aula de português mais empolgantes e atraente. A participação
constante dos alunos em tende a ampliar sua capacidade de
argumentar sobre temas diversos, levando-os a aprender a refletir
dialeticamente sobre as diversas opiniões e construir sua própria
síntese sobre as questões em discussão. (...) Desta forma, os gêneros
digitais são megaferramenta para desenvolver nos aprendizes a
necessária habilidade de construir pontos de vista e defendê-los
convincentemente. (XAVIER ; 2005 p.37-38.)

8
Anais | I Simpósio Regional de Educação/Comunicação

Ainda enfatizando as práticas discursivas digitais, pode-se elencar o gênero
“msn”como um importante instrumento para o ensino , pois este gênero permite e
incentiva uma participação mais acentuada dos alunos . Enfatizando que este gênero
não deve ser visto como um recurso essencial para o ensino, mas sim como mais uma
maneira interessante de associar novas tecnologias, ele desenvolve algumas habilidades
importantes que são necessárias para a Educação atual: rapidez de raciocínio, leitura
dinâmica, sociabilidade, colaboração e cooperação.
Outro importante gênero que pode ser trabalho no ensino e na aprendizagem da
leitura e da escrita é o Blog. Sendo este uma ferramenta utilizada para a escrita e publicação
de textos e imagens, além de permitir, então, a publicação dos textos produzidos pelos
alunos (e, assim, possibilitar um trabalho de reescrita), esse gênero, por constituir hoje a
“nova mídia”, já que é utilizado por jornalistas e escritores, permite o desenvolvimento de
leituras críticas sobre os temas abordados, já que, agora, o blog não se restringe apenas
a um diário on-line, mas também divulga idéias e informações sobre política, economia,
etc. (blogs jornalísticos) e que, por isso, devem ser estudadas superando-se o aspecto
lingüístico, e observando sua forma de construção que permite adentrar ao contexto de
produção, as formas de circulação do texto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de tudo que foi exposto, vê-se a grande necessidade da escola não se
fechar ao mundo tecnológico, no qual estamos inseridos, da mesma maneira que a escola
reconhece certas estruturas textuais de gêneros impressos (como por exemplo, a carta,
o bilhete, e o telegrama), é importante que ela também se abra à reflexão não só da
composição textual dos gêneros digitais, mas também de seu funcionamento, fato este
que permitirá avançar no estudo da língua como um lugar de interação humana. Assim,
é preciso mudar a postura do professor, uma vez que este precisa se tornar um mediador,
“coordenador de roteiros seguros e eficientes para a construção do conhecimento do
aluno-navegante”.
Os professores de língua materna e os educadores em geral precisam atentar
para dois fatos importantes nessa discussão:
1. Não se escreve da mesma forma em todos os gêneros e suportes de escrita,
pois é um equívoco pensar que a língua é uniforme em todos os lugares em
que é usada. Ainda que a modalidade escrita da língua seja conservadora,
é o gênero do texto que vai determinar qual variedade lingüística deve ser
empregada naquele momento e naquele suporte de escrita diante de tais e
quais interlocutores.
2. A internet exige a prática da leitura e estimula a escrita por promover a
liberdade de expressão entre seus usuários.
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A escola deve aproveitar a competência comunicativa dos adolescentes que
usam bem os gêneros digitais disponíveis na rede virtual para transformá-los em bons
produtores de gêneros textuais valorizados na sala de aula e no mundo real.
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