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RESUMO 
 

A Tecnologia de Informação e Comunicação tem promovido grandes avanços à 
esfera social, facilitando assim o acesso a diversas fontes de comunicação, 
principalmente entre jovens e adultos. É comum se ver hoje em dia redes sociais 
com interatividades de crianças e adolescentes que nem ao menos sabem ler e 
escrever formalmente, isso tem sido promovido, muitas vezes, com a ajuda dos pais 
a fim de um reconhecimento interativo-social, com postagens e comunicações. 
Assim devido a facilidade, com a rede envolvendo a todos, surgem muitos 
questionamentos em relação a escrita, recriando assim novos conceitos de ensinos 
que favoreça essa nova forma de gênero comunicativo com diversas palavras 
diferentes. Este estudo teve como base a utilização das redes sociais como 
facilitadores da escrita para os alunos do 1º Ano de Ensino Médio da Escola 
Estadual 19 de Julho, visando o que esse tipo de comunicação pode promover, 
levando então o aluno a utilizar uma escrita formal dentro do ambiente virtual e 
relatando de que forma esse insere o “internetês” em seu cotidiano. Com isso esse 
projeto buscou averiguar conceitos a cerca da construção da linguagem escrita 
pelos adolescentes sem se preocupar com o certo ou o errado. Utilizou-se como 
recursos, pesquisas bibliográficas baseadas em estudos de diversos pesquisadores 
entre eles Kalinke (2004), Palfrey (2011), Freitas (2006), Komesu e Tenani (2015), 
Júnior et al (2009), entre outros renomados estudiosos. Também foram utilizados 
questionários destinados a 16 alunos, buscando assim saber como sucede essa 
transmissão do virtual ao real na escrita desses adolescentes. 
 
Palavras-chave: Tecnologia. Rede social. Escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 
 

RESUMEN 
 
Tecnología de información y comunicación ha promovido importantes avances en la 
esfera social, facilitando el acceso a distintas fuentes de comunicación, 
especialmente entre jóvenes y adultos. Es común ver las redes sociales hoy en día 
con interactividad a los niños y adolescentes que aún no saben leer y escribir 
formalmente, esto ha sido promovido, a menudo con la ayuda de los padres en 
orden a un reconocimiento social e interactiva, con mensajes y comunicaciones. Por 
lo que debido a la facilidad, conlared de participación de todos, surgen muchas 
preguntas sobre la escritura, recreando así nuevos conceptos de enseñanzas que 
fomentar esta nueva forma del género comunicativo con varias palabras diferentes. 
Este estudio se basó en el uso de las redes sociales como facilitadoras de la 
escritura para los estudiantes del primer año de secundaria Escuela del estado el 19 
de Julio, puede promover este tipo de comunicación, llevando al estudiante a utilizar 
un formales en el entorno virtual y presentación de informes como esto inserta el 
"argot de la Internet" ensu vida diaria. Con este proyecto trató de investigar 
conceptos acerca de la construcción de la lengua escrita por adolescentes sinpre 
ocuparse por la derecha o mal. Utilizar como recursos de investigación bibliográfica 
basan en estudios de varios investigadores entre ellos Kalinke (2004), Palfrey 
(2011), Freitas (2006), Komesu y Tenani (2015), junior et al (2009), entre otros 
renombrados sabios. También fueron utilizados cuestionarios a 16 estudiantes, 
buscando así conocer como esta transmisión virtual a la escritura real de estos 
adolescentes. 
 
Palabras claves: Tecnología. Red Social. Escrita. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias de informação estão cada vez mais sendo usadas e 

aperfeiçoadas na sociedade, e isso vem ocorrendo em uma grande velocidade. Com 

o surgimento destas novas tecnologias o ensino nas escolas vem sofrendo 

modificações. É fato que no ambiente escolar a utilização vem sendo inserida aos 

poucos, pois grande parte dos alunos estão manuseando algum artefato tecnológico 

moderno. 

Vimemos em um mundo onde tudo se resume a tecnologia e, 

consequentemente, o seu constante uso tem sido cada vez maior entre os 

adolescentes e jovens da atualidade. O ambiente escolar não tem ficado de fora 

desses avanços, e cada vez mais é possível ver a dificuldade de muitos gestores e 

professores em busca de meios atrativos e métodos inovadores que possam, de 

maneira abrangente, incluir conhecimentos de redes em prol do ensino em sala de 

aula. 

O acesso à internet se faz presente em todas as esferas sociais, e seu 

constante uso traz consequências um tanto prejudiciais ao meio adolescente. Assim 

explorar a capacidade do aluno através de novas tecnologias tem sido o método 

mais usado em busca do desenvolvimento da escrita, visto que os grandes vícios se 

dão pelo uso inadequado da rede e a falta de orientação por parte dos educadores 

atuais. 

Com base em pesquisas percebe-se que sim, uma grande lacuna de 

problemas se forma em torno da educação do aluno, sendo essas causadas pela 

problemática do ensino inadequado, que também faz com que muitos profissionais 

se sintam ameaçados pelos avanços tecnológicos, surgindo assim uma grande 

massa de alunos conectados e desorientados a cerca de uma educação midiática. 

A pesquisa justifica-se pela importância da inclusão das Tecnologias da 

Informação e Comunicação nos ambientes escolares e pelo uso constante das redes 

sociais, que influenciam a sociedade em seu comportamento e podem ser utilizadas 

para aprimorar a prática escolar. 

Por meio de sustentação de estudo, se visa o quão é importante escrever 

bem no contexto do ensino de Língua Portuguesa, principalmente na criação de 

textos escolares e, levando em consideração que os adolescentes estão cada vez 
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ligados às novidades tecnológicas, é necessário estarmos convictos que o mau uso 

da internet pode trazer resultados negativos ao aprendizado, sendo fundamental que 

o grande mediador de conhecimentos, o professor, esteja apto a conviver com essa 

realidade e usá-la a favor do seu ensino em sala aula, tendo este também uma 

grande missão, manter sua bagagem rica em ideias que possam inovar a essência 

do seu ensino, com o propósito de que dentro de um campo escolar não haja vícios 

de escrita associada a um desinteresse pela formalidade. 

Uma proposta inovadora de avaliação é capaz de fazer com que novos 

campos de visões possam estar inseridos às novidades que estão cada vez ativas 

em cotidianos estudantis, assim espera-se que este projeto possa auxiliar as 

grandes dificuldades presentes em sala, visando experiências e mudanças, 

adequando o campo tecnológico ao processo de construção que abrange não 

somente o conhecimento mais também a escrita formal necessária à cada indivíduo. 

Dessa forma faz-se necessário um estudo cujo objetivo é analisar a influência da 

linguagem virtual e até onde o uso da internet e o frequente acesso às redes sociais  

podem prejudicar na escrita formal do aluno. 

Diante do exposto, surge a problemática seguinte: O uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação e redes sociais podem ser um facilitador na 

aprendizagem da escrita dos alunos do 1º Ano do Ensino Médio? 

A hipótese inicial desta pesquisa é a espera que, a utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação e redes sociais no cotidiano escolar, 

tornam-se descontraído, dinâmico e relevante durante o processo de aprendizagem 

da escrita pelos alunos do ensino médio. Cabe a escola assegurar a democratização 

do acesso aos meios tecnológicos de comunicação sofisticados, ir mais além e 

estimular, dar condições aos educadores, preparando as novas gerações para a 

apropriação ativa e crítica dessas novas tecnologias. 

Neste sentido, a presente pesquisa tem como objetivo geral: identificar se a 

escrita dos alunos do 1º ano do ensino médio é influenciada pelo constante uso dos 

meios sociais, com o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação. Sendo os 

objetivos específicos: apresentar as tecnologias disponíveis na Escola Estadual 19 

de Julho; averiguar os principais problemas de escrita apresentados pelos alunos; 

conceituar métodos utilizados pelos professores a fim de desvincular escrita formal e 
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linguagem virtual; relacionar a escrita utilizada pelos alunos à evolução da internet 

com o intuito de que haja uma interação positiva entre ambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A escrita: de evolução à revolução 

Com a necessidade maior de expressar-se, desde o início, o homem criou 

meios de se comunicar e registrar seus acontecimentos através da escrita, 

passando assim a traçar desenhos nas paredes das cavernas para marcar dados 

importantes como comemorações, caças, quantidades de criações e elementos 

astronômicos, surgindo assim, a escrita pictográfica e marcando então o início da 

história humana. 

A escrita está divida em três fases de evolução, sendo elas: fase pictórica, 

onde se usavam desenhos para representar acontecimentos do cotidiano; fase 

ideográfica, onde consiste no uso dos símbolos gráficos, sendo estes mais 

marcantes no Egito e no Japão e representavam geralmente ideias; fase alfabética, 

marcando o uso da comunicação por letras. 

Como afirma Barbosa et al (2013) a escrita é considerada um marco de 

passagem da pré-história para a história, pois essas três fases conhecidas também 

como “evolução neolítica”, aparece tardiamente depois do surgimento da linguagem. 

A importância da escrita não resulta apenas de uma retrospecção de eruditos. Os 

povos antigos tinham tal consideração e respeito pela escrita que a sua invenção foi 

atribuída às divindades ou aos heróis lendários. 

Com a evolução da forma de comunicação, a escrita ideográfica surgiu para 

reforçar a transmissão de ideias através de imagens e códigos que só poderiam ser 

decifrados depois de se ter entendido o contexto da mensagem. Com isso surgiu o 

ideograma japonês e os símbolos fonéticos que se originou, logo em seguida, a 

chamada escrita fonética. Cagliari (2009, p. 94) cita que: 

 
A fase alfabética se caracteriza pelo uso de letras. Estas tiveram sua 
origem nos ideogramas, mas perderam o valor ideográfico, 
assumindo uma nova função de escrita: a representação puramente 
fonográfica. O ideograma perdeu seu valor pictórico e passou a ser 
simplesmente uma representação fonética. 

 

Com o passar do tempo houve o surgimento das sílabas e das vogais 

formando assim a escrita alfabética, de início sendo greco-romano por terem sido 

adaptadas na Grécia e na Roma, dando origem então ao alfabeto que conhecemos 

nos dias de hoje com 21 consoantes e 5 vogais com um total de 26 letras que, 
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quando ordenadas são capazes de formar uma lista interminável de palavras, com 

isso surgiu também os primeiros livros, que assim como a escrita surgiu de forma 

erudita e foi aperfeiçoando-se ao longo dos tempos. 

Penido (2013 p.13) diz, que “os primeiros livros era feitos de barro, 

pequenas lajotas que eram numeradas para facilitar a consulta”. Sendo estes feitos 

como pequenas placas, diferente dos livros feitos também com couro, que eram 

elaborados em forma de rolos, denominados de “papiro” ou “pergaminho”. 

Foram os romanos que deram inicio à forma da escrita sendo esta ordenada 

da esquerda para direita e em linhas horizontais, e geralmente eram feitas por 

pessoas estudadas denominadas escribas, logo depois os conteúdos eram 

transcritos pelos copistas (pessoas que copiavam os textos) aos pergaminhos feitos 

com couro, e então, guardadas nas bibliotecas dos mosteiros, pois eram 

considerados lugares seguros e com acesso restrito. (PENIDO, 2013) 

Penido (2013) discerne que o surgimento da imprensa surgiu no ano de 1450 

por Gutenberg, onde só então foi possível a reprodução de livros, sendo esses ainda 

de maneira ilimitada, possibilitando a leitura de um mesmo conteúdo em diversas 

partes do mundo, sendo este considerado um marco na história da humanidade, e 

foi a partir dai que surgiram os grandes desafios da educação, pois se percebeu que 

grande parte da população não tinha o domínio da leitura, sendo esta destinada 

somente aos mais favorecidos, e foi então apenas no século XIX que se tornou 

obrigatório o ensino da leitura e da escrita para todas as crianças. 

Johannes Gutemberg foi um inventor alemão, que no século XV revolucionou 

a leitura e a escrita com a imprensa isto é, a máquina de impressão tipográfica. Até 

então os registos eram efeitos manualmente em placas de madeira, cerâmica, tecido 

ou pergaminhos de papel, o que fez com que a invenção de Gutemberg fosse bem 

aceita principalmente pela igreja, sendo o primeiro documento a ser impresso a 

“Bíblia”, que de início continha 42 linhas por páginas, entretanto estas disponíveis 

apenas aos padres e bispos da igreja católica. 

E assim, há mais de vinte mil anos o homem foi capaz de exprimir o seu 

pensamento através de diversos meios gráficos. Desde então a escrita vem 

alcançado espaço e se tornando fundamental para o homem. 
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O uso da escrita desenvolveu a comunicação entre os homens 
permitindo-lhes derrubar barreiras que serviam de distanciamento 
entre grupos e sociedades, facilitou o intercâmbio de informação, 
preservar a memória, além de favorecer o desenvolvimento 
intelectual do ser humano. (COSTA, et al. 2013, p. 4) 

 

Entretanto, atualmente a palavra escrita vive momentos de crise e há quem 

profetize o desaparecimento do livro. Essa crise pela qual passa a palavra escrita 

nada mais é do que a substituição de uma forma de cultura, em declínio, por outra 

forma emergente. Trata-se da mudança da página para a tela do computador. O 

computador passa a ser o que é o livro: transmissor de conhecimentos. 

De acordo com Souza (2001), a escrita sempre foi uma forma de representar 

a memória coletiva de uma comunidade, seja no campo científico, religioso, político, 

artístico, cultural, etc.. 

Em análise aos dias de hoje, percebe - se que a invenção da palavra escrita 

teve uma importância primordial para o desenvolvimento humano, pois se pode vê-la 

tanto nos livros impressos, folhar de jornais, revistas e outros meios de leitura, como 

também em sites, webs, páginas de e-mails e meios sociais de comunicação e 

relacionamentos, tanto nos computadores (portáteis ou não) e fones e smartphones, 

assim a escrita passa de uma evolução para uma revolução causada pelo processo 

digital onde os dígitos cedem lugar aos caracteres como bits e bytes, deixando o 

papel de ser o único meio de registro da escrita, cedendo lugar aos livros digitais 

como inovação de uma escrita virtual. 

 

2.1.1 A escrita dentro da língua portuguesa 

A escrita tem como objetivo a leitura. A leitura tem como objetivo a fala, e 

essa é uma expressão linguística composta por unidades, de tamanho variável, 

chamadas signos e que se caracterizam por sua essência pela união de um 

significado a um significante. 

Cagliari (2009 p. 99) descreve que “os sistemas de escrita podem ser 

divididos em dois grandes grupos: os sistemas de escritas baseados no significado 

(escrita ideográfica) e os sistemas baseados no significante (escrita Fonográfica)”. 

O “significado” pode ser identificado de acordo com os conhecimentos 

culturais de cada indivíduo, podendo essa leitura ser feita em várias línguas de 

acordo com o a habilidade linguística do leitor. Já o “significante” é um sistema de 

escrita dependente dos elementos sonoros de uma língua para ser decifrado, usa-se 



16 
 

 
 

a forma linear de escrita e prioriza uma maneira padronizada. Observe a tabela a 

seguir: 

 

Figura 1. Representação do significado, significante. 

SIGNIFICADO (escrita ideográfica) SIGNIFICANTE (escrita fonográfica) 
  

Casa – (português) 
House (inglês) 
Haus (alemão) 

Fonte: Kotikoski (2018) 

 

Na tabela acima se percebe bem a diferença entre escrita ideográfica 

(significado) e escrita fonográfica (significante), sendo a primeira a imagem em si, 

onde dependendo o lugar ou região será sempre a mesma imagem, como sabemos, 

a imagem de uma casa será sempre a imagem de uma casa aqui no Brasil ou no 

Japão, enquanto a segunda pode ser definida de acordo com as variantes de cada 

país, sendo modificadas apenas pela fonologia mais dando o mesmo sentido a um 

único significado. 

O sistema de escrita da língua portuguesa usa vários tipos de alfabeto, 

mesmo não sendo totalmente alfabético, usando além de letras outros caracteres 

como sinais, pontuações, números e imagens (escrita ideográfica). (CAGLIARI, 

2009) 

Em uma riqueza de detalhes e uma imensa regra ortográfica, a escrita 

quando transcrita apenas do fonema, perde muito de suas características tornando-

se confuso para quem lê. Assim a escrita tem que trazer em sua essência os mais 

diversos sentimentos em um ambiente linguístico, deve dar sentido a fala e 

entendimento a quem lê. 

 
A escrita se diferencia de outras formas de representação do mundo, 
não só porque induz a leitura, mas também porque essa leitura é 
motivada, isto é, quem escreve diferentemente, por exemplo, de 
quem desenha, pede ao leitor que interprete o que a escrita indica. 
Por exemplo, separar o banheiro dos homens do das mulheres; no 
caso das placas de trânsito, disciplinar o tráfego, evitando acidentes; 
no caso de um texto tradicional, informar ao leitor a respeito de seu 
conteúdo etc. (CAGLIARI, 2009, p. 90). 
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Assim a escrita tem a função não somente de trazer conteúdos a quem ler 

mais também de transferir um significado as ações do leitor. Deve-se chegar à 

motivação do que está escrito, por isso uma leitura decodificada enquadra todos os 

elementos de conhecimentos de mundos, cultural, social e histórico. (CAGLIARI, 

2009) 

Dentro da escrita estão presentes os mais variados tipos de códigos e 

ideogramas. O alfabeto faz parte dentro da escrita fonográfica onde, com as junções 

de ordenadas palavras, pode-se formar sílabas, palavras, frases, orações e por fim 

textos. 

Cagliari (2009) descreve que a escrita do português é composta também por 

sinais gráficos que conferem um valor sonoro especial a letras ou conjunto de letras, 

sendo eles denominados sinais diacríticos (grifos do autor): acento agudo, grave, til, 

circunflexo e ainda os pontos de interrogação, exclamação, final reticências, aspas 

etc.. 

Dentro destas palavras o autor também faz uma menção às abreviaturas e 

siglas, estabelecendo uma relação direta entre letras, grupos de letras, palavras ou 

morfemas: Sr. (senhor), Dr. (doutor), SP (São Paulo), qq (qualquer), cça (criança), 

atual/e (atualmente), etc., sendo essas abreviaturas usadas principalmente para 

designar estados, países e muitos outros nomes presentes no sistema da escrita. 

Assim, percebe-se que as abreviaturas nem sempre são consideradas 

erradas, embora muitos adolescentes as usem em suas comunicações virtuais, 

poucos subtendem que geralmente muitas já existam, e com isso fazem de uma 

escrita formal conversas informais. 

 

2.1.2 A internet como base para o desenvolvimento da escrita 

Mesmo a internet sendo um meio de comunicação global com milhões de 

usuários por todo mundo, ela é considerada apenas um vasto conjunto de redes 

diferentes que utilizam certos protocolos e fornecem diversos serviços comuns, 

sendo assim um sistema incomum no sentido da falta de planos e controle por 

alguém. (TANENBAUM, 2011 apud PENIDO, 2013, p. 13). 

O autor descreve a facilidade de se obter informações e da facilidade que a 

rede tem de driblar as informações pessoais de cada usuário, estando estes na 
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maioria, adolescentes e jovens, estando vulneráveis e sujeitos a terem suas 

informações pessoais violadas. 

Na década de 50 durante a Guerra Fria o governo dos Estados Unidos criou a 

ARPA (Advanced Research Projects Agency), uma organização objetivada em criar 

uma rede segura de comunicação que não fosse facilmente destruída com 

bombardeios, sendo esta usada de inicio apenas pelos centros militares. 

A partir dos anos 70 a rede passou a ser conectada pelas universidades à fins 

acadêmicos, criando assim em 1974, o protocolo TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol), oferecendo bilhões de endereços, muitos deles ainda 

usados nos dias de hoje. (TANENBAUM, 2011 apud PENIDO, 2013, p. 13) 

A internet foi se desenvolvendo ao longo do tempo e no inicio da década de 

90 era usada principalmente na troca de arquivos e comunicação passando então a 

ser comercializada por empresas e chegando ao Brasil em 1992, por intermédio da 

RNP – Rede Nacional de Pesquisa – sendo usadas apenas para fins de pesquisa e 

organizações não governamentais, sendo liberada para uso comercial a partir de 

1995. Desde então revolução tecnológica vem exercendo grande influência no 

comportamento da sociedade mudando assim os costumes e principalmente a forma 

de ler e escrever. (TANENBAUM, 2011 apud PENIDO, 2013, p. 13) Diante destas 

palavras deve-se estar atento não apenas às ferramentas tecnológicas mais também 

aos diálogos usados nesses ambientes virtuais, pois em tal área faz-se muito o uso 

de abreviações inexistentes na língua formal, resultando assim o comodismo e os 

maus costumes na escrita. 

Para Souza (2001), a escrita vista no meio social tecnológico nada mais é 

apenas do que uma variação e demonstração da escrita na vida real, afirma que a 

dificuldade de redigir textos de acordo com as normas da língua escrita padrão, é 

difícil para a maioria das pessoas, e o mundo virtual está apenas mostrando uma 

das inúmeras variantes da nossa língua, podendo esse segmento influir as futuras 

gerações. 

Visando assim uma visão ampla sobre a escrita tecnológica, faz-se 

necessário, estratégias também inovadoras com um propósito em tanto ambicioso, 

onde o foco principal se dá na união do formal e o informal, não mudando um e nem 

o outro mais fazendo com que ambos se interligam de forma compreensiva, e que 
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tanto o professor quanto o aluno saibam diferenciar a escrita informal presente nas 

redes e a escrita formal muito necessária em situações cultas. 

 

2.1.2.1 Conscientizando os prejuízos do uso inadequado da rede tecnológica 

Não se pode falar em tecnologia frisando apenas seu beneficio na vida de 

cada usuário, deve-se também deixar em evidencia o poder que essa nova 

“revolução” tem sobre a parte influenciadora de seus adeptos. 

Ferreira (2001) descreve que a “ciência” e a “tecnologia” caminham em lados 

opostos, enquanto uma tenta descobrir “como o mundo funciona”, a outra tenta 

“mudar o funcionamento do mundo”. O autor não discorda que para o surgimento da 

tecnologia se tenha usado muito um trabalho científico, mais afirma que no campo 

tecnológico não há mais o que ser descoberto, que todo o processo apenas 

aprimora-se com o passar do tempo, portanto a ação do homem pouco importa 

dentro da evolução tecnológica, pois é como se a humanidade tivesse perdido o 

controle da situação e não existissem mais barreiras suficientes para bloquear algo 

que evolui desenfreadamente. No entanto a ciência depende totalmente da ação do 

homem para que haja mais descobertas. 

Levando em consideração a ideia do autor, pode-se esperar um mundo mais 

tecnológico, onde será totalmente impossível viver sem o auxílio do computador, do 

celular e dos meios em redes presentes. Esperam-se cada vez mais mecanismos de 

interação social e consequentemente pessoas totalmente movidas a tecnologias. 

Surtindo os efeitos caudados pela constante frequência de uso da rede, 

destacam-se também os inúmeros perigos que rondam crianças, adolescentes e 

jovens, perigos que incluem desde uma escrita inadequada até a um problema de 

saúde e ate mesmo mortes ligadas conteúdos digitais. 

A adolescência é a fase mais desafiadora do ser humano, é nesse período 

que as pessoas tendem a desafiar seus limites em busca da sua essência própria. É 

nessa fase que a adrenalina salta pelos poros da pele e faz com que muitos 

arriscam suas vidas em prol de reconhecimento da saciedade, fazem coisas antem 

impossíveis e que futuramente se tornam inacreditáveis a sua própria visão de 

mundo. (SIEMENS, 2015 apud FERREIRA; CASTIGLIONE, 2018) 

Quando há um acompanhamento bem de perto por parte da família, tão 

pouco esses perigos virtuais chegam ao extremo. A família deve estar sempre 
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atenta a comportamentos abusivos que muitas vezes são presentes a esse período 

rebelde e principalmente saber lidar com determinadas situações manifestadas. 

Deve manter o diálogo e procurar expor da maneira clara e sucinta os inúmeros 

perigos existentes, saber a quem recorrer em caso de auxilio. (SIEMENS, 2015 apud 

FERREIRA; CASTIGLIONE, 2018) 

Semis (2015) apud Ferreira; Castiglione (2018) relata que as fake News – 

notícias falsas – estão cada vez mais presentes na vida dos internautas, afetando 

assim na grande maioria, o desenvolvimento intelectual das crianças e 

adolescentes. Assuntos sem credibilidades invadem os mundos digitais e traz a 

sociedade um grande questionamento: “Vale a pena acreditar em tudo que se lê?”. 

Ainda segundo a autora é fundamental que a escola se coloque acima desse tipo de 

situação, é preciso que o professor saia do tradicionalismo e aborde temas 

relacionados dentro de sala de aula, para que assim os alunos possam a 

questionarem o leem dentro do ambiente virtual. 

Pessoas que acreditam em tudo que leem estão mais propensas aos 

inúmeros perigos presentes no mundo, por isso se faz necessário que a escola saia 

do século passado e pratique ideias do século presente pensando também no futuro. 

80% do tempo em sala de aula ainda são ministrados do modo tradicionalista com o 

professor palestrando na frente e deixando o aluno com pouco tempo para expor 

suas opiniões. (SIEMENS, 2015 apud FERREIRA; CASTIGLIONE, 2018) 

É preciso que os educadores estejam preparados e que também preparem 

os alunos para essa nova era, onde as mudanças são constantes. Fazer com que o 

aluno não seja apenas um ouvinte, mais também o protagonista da sua própria 

aprendizagem. Que este saiba questionar o que ler e que tenha confiança no que se 

fala, também que tenha um pensamento crítico diante os fatos lidos e ocorridos 

dentro e fora do ambiente escolar. 

 

2.2 Nativos digitais: o perfil de usuários 

Seria muito simples dizer que a era da internet representa apenas uma 

ampliação das tendências que começaram a emergir apenas na era moderna, 

porém estamos vivendo em tempos onde a criança já nasce rodeada de informações 

digitais, e que ainda pequena recebe do pai/mãe um celular como forma de 

distração, tempo onde os adolescentes totalmente acostumados com o mundo na 
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palma de suas mãos, veem na rede social uma forma, simples e rápida de obter 

respostas para as suas mais complexas dúvidas, como também, muitas vezes, 

perceber que aquela pode ser sua forma de escape aos enigmas da adolescência. 

Sendo a internet o principal canal de marketing, relacionamentos e diversão, 

muitos podem facilmente alcançar seus objetivos e potenciais, pois além de ser um 

campo com um público bem diversificado, as formas de relacionamentos digitais 

estão cada dia mais em evolução com novidades atrativas que possibilitam assim o 

uso de acordo com o perfil de cada usuário em rede, principalmente os nativos 

digitais. (PALFREY, 2011) 

Um adolescente de 16 anos que tem total acesso à internet pode facilmente 

se tornar mais um adolescente de menos idade ou uma pessoa mais velha, 

simplesmente acrescentando dados irreais ou somente então mudando uma 

fotografia de perfil, assim também, esse adolescente pode qualificar uma forma 

física diferente, idade, posição social e ate mesmo aparência e gênero. 

 
A internet é um laboratório virtual para experimentos no 
desenvolvimento da identidade. Quando os Nativos Digitais entram na 
adolescência, um numero crescente dele está criando perfis online 
como um marco de suas identidades. Para alguns, a primeira 
presença na Web é blog, uma web page muito simples como uma 
mistura de textos e fotos. Muitos jovens incluem fotos suas, talvez 
tiradas com a câmara do celular, e se um usuário clica na foto na 
página de capa do blog, é apresentado seu perfil. Um perfil padrão 
lista seu primeiro nome, seus interesses, os grupos de Live Journala 
que pertence, e o vincula ao My Spacee às páginas do Photo bucket 
onde podem sem encontradas mais informações sobre ele. 
(PALFREY, 2011, p. 37) 
 

A citação acima afirma a necessidade que um adolescente, nascido na era 

digital, tem em criar uma página pessoal na internet e o quão fácil é para qualquer 

pessoa ter acesso a informações pessoais, com foto, nome e interesses. Fica cada 

vez mais fácil se obter informações pessoais, devido principalmente ao descuido e a 

grandes momentos do dia dedicados ao uso de redes sociais. 

Prioste (2013), descreve que o incentivo governamental influencia cada vez 

mais os adolescentes e jovens, deixando o Brasil como o segundo maior país 

usuário de internet no mundo, isso se dá pelo fato do Plano de Governo Nacional de 

incentivo da facilidade de acesso, e tendo como usuários todas as classes (A, B e 

C), sendo estes a maioria jovem, com um percentual de 52% do sexo feminino e 

48% do sexo masculino. 
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Assim explica-se o quanto as crianças já nascidas dentro do campo 

tecnológico já estão sendo ingressadas dentro das redes, pois além de se ter uma 

influencia dentro do meio social, também se tem um apoio do Plano do Governo 

Nacional, para que se expanda mais tecnologia, principalmente dentro do campo 

escolar. 

 
A rapidez com que a Internet se alastrou pelo mundo foi um 
fenômeno surpreendente para todos. Dados apresentados no Livro 
verde do Programa Sociedade da Informação no Brasil demonstram 

que o rádio levou 38 anos para atingir um público de 50 milhões de 
telespectadores nos Estados Unidos, enquanto o computador levou 
16 anos, a televisão, 13 anos, e a Internet, em apenas quatro anos, 
atingiu a marca de 50 milhões de internautas. (TAKAHASHI, 2000. 

apud, BARROS, 2011) 
 

Dessa forma podemos afirmar que vivemos em uma sociedade globalizada e 

interligada onde tanto os adultos como crianças fazem parte de mundo tecnológico. 

Novas formas de comunicação e de relacionamentos surgiram e diante dessas 

mudanças as escolas e universidades estão cada vez mais utilizando esse meio 

para pesquisas e evolução de aprendizado. 

Freire (1995) apud Barros (2011) diz que “[...] o uso de computadores no 

processo de ensino aprendizagem, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade 

crítica e criativa [...]. Depende de quem usa a favor de quê, de quem e para quê”. 

É preciso estar atento à forma e à maneira como adolescentes e jovens 

usam as redes, pois diferentemente da geração passada, os jovens de hoje 

recorrem a fugas que podem drasticamente prejudicar o convívio social e psicológico 

dos mesmos, pois ao mesmo tempo em que a tecnologia ajuda, ela pode aguçar a 

curiosidade e a criatividade, abrindo mecanismos que podem ser prejudiciais. 

Segundo o banco mundial de dados 55% dos brasileiros com menos de 10 

anos de idade são usuários da internet sendo que a maioria, além dos meios de 

relacionamentos como bate-papo, twitter, facebook e WhatsApp, são assíduos aos 

sites de jogos virtuais, podendo assim conectar-se e então jogar com pessoas de 

diversa partes do mundo, sendo evidente um risco psicológico e também a 

integridade física desses usuários. 

Com uma breve pesquisa no “google” – maior pagina de pesquisas do 

mundo, pode-se encontrar diversos sites de jogos virtuais, e muitos com 

especificação de idade e sexo, percebe-se que o campo tem livre acesso para 
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crianças a partir de 3 anos de idade, induzindo assim o uso desde uma faixa 

pequena de idade. 

De acordo com uma pesquisa feita no estado de São Paulo, Santos (2011) 

analisa o comportamento de jovens entre 14 a 18 anos mediante o uso da rede 

social. Segundo ela no Brasil “existem 40 milhões de usuários de Internet ativos” 

sendo eles uma grande parte, adolescentes e jovens. A pesquisa feita com 100 

jovens Trouxe resultados impressionantes. Cerca de 77% tem acesso livre a internet 

onde “A média do tempo de uso é de três horas e vinte minutos por dia, onde, tem-

se as faixas: de 1 a 5 horas (42%), mais de 5 horas (29%), até 1 hora (24%)”. 

 

Tabela 1. Jovens que tem acesso livre à internet 

Jovens com acesso livre à internet 

Sim 77% 
Não 23% 

Fonte: Kotikoski (2018) 

 

A porcentagem da tabela acima mostra nitidamente que a maioria dos 

jovens, exatamente 77%, tem acesso total e livre à internet, enquanto um percentual 

bem menor, correspondente a 23%, se limita a um estilo de vida mais reservado, 

com menos acesso a redes sociais e os meios entre si. (SANTOS, 2011) 

Enquanto as maiorias dos jovens vivem totalmente conectados ao mundo 

tecnológico, percebe-se uma grande vasão do mundo real. Pessoas, principalmente 

adolescentes e jovens vagando pelas ruas, ligadas a algum sistema de rede. Quase 

impossível não ver algum aparelho tecnológico, sempre tem alguém aproveitando 

cada segundo que podem conectados ao mundo virtual. Vivemos em uma época 

onde existem mais Jovens desligados da realidade, observando o mundo pelas telas 

do celular, do que alguém sentado no banco da praça lendo um livro impresso. 

 

Tabela 2. Horas de acesso à internet pelos jovens 

Quantidade de horas de acesso à internet usada por jovens 

Ate 1 hora 24% 
1 a 5 horas 42% 

Acima de 5 horas 29% 

Fonte: ADAPTADO POR: Kotikoski (2018) 
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Percebe-se que dentro de um limite de tempo, os jovens estão cada vez 

mais conectados. Uma maioria, correspondente a 42%, ficam de 1 a 5 horas 

totalmente conectados, e um percentual de 29%, ficam por mais de 5 horas em rede. 

Com isso percebe-se que cada vez mais os jovens se encontram interessados por 

conteúdos midiáticos, estando boa parte do seu tempo, conectados e em busca de 

algo que possa satisfazer suas curiosidades de mundo. 

Os avanços tecnológicos estão a tal ponto onde o netinho, nos seus 

primeiros anos de vida, ensina o avô que viu a tecnologia nascer. Não se espera 

nem mais a criança aprender a ler, para que ela ganhe de presente um tablete, 

celular e até mesmo um notebook, e como se não bastasse, com direito a internet. 

Aprendem desde cedo a cederem uma boa parcela do seu tempo ao mundo virtual, 

tornando-se assim dependentes de uma era moderna. 

Dentro dos dados vistos, percebe-se que cada vez mais existem jovens, 

privam suas vidas e seus afazeres a um simples click. Estão cada vez mais trocando 

o real pelo virtual: trabalho virtual, estudo virtual, amigo virtual, namoro virtual e 

agora também o dinheiro virtual, uma moeda que sofre inflação e faz parte até 

mesmo de transações, todas feitas virtualmente. 

Dentro de tantas novidades, a humanidade vive sempre em constantes 

indagações: como se capacitar para algo que esta sempre em inovação? Como, 

dentro de tantas novidades, separar o que realmente importa das coisas menos 

interessantes? São perguntas que permeiam e dificilmente se tem respostas, mais 

que, conforme vai se estudando, vai também surgindo soluções, muitas vezes tão 

pequenas como uma semente de mostarda mais, se ferem cuidadosamente 

implantadas podem surgir grandes efeitos dentro de uma sociedade que se 

questiona demais e age pouco diante corrida tecnológica 

 

2.3 A política-pedagógica sobre a influência tecnológica 

Os direitos de liberdade e expressão estão diretamente relacionados com a 

informação e a comunicação tecnológica, contribuindo assim para o 

desenvolvimento econômico, social, intelectual e cultural, motivo esse que nos dias 

de hoje essa tecnologia vem sendo usada dentro do campo escolar com a condição 

de uma melhor capacitação para uma sociedade que vive inteiramente rodeada por 

esse avanço tecnológico, tendo em vista, que “nunca houve tanta informação e 
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conhecimentos disponíveis num espaço de tempo tão curto” (CARVALHO, 2007, p. 

5). 

Devido a esse turbilhão de informações disponíveis por meios tecnológicos 

os meios governamentais, têm por obrigação fornecer mecanismos dentro do 

ambiente escolar. Visto que estas já estão totalmente tomadas por esses meios, 

deve-se expandir e incentivar o uso correto deste campo que se alastra cada vez 

mais pelo mundo e principalmente pelo meio dos adolescentes e jovens estudantes. 

O Plano Nacional de Educação propõe metas com a finalidade de assegurar 

que as escolas de nível fundamental e médio de domínio público, proporcionem o 

acesso direto a televisão de cunho educativo e outras redes de programação 

cultural, promovendo assim uma integração ao projeto pedagógico da escola, tendo 

assim que equipar em um tempo dez anos todas essas escolas que fornecem o 

ensino fundamental e médio acima de 100 alunos, com computadores e conexões 

virtuais, possibilitando então que dentro da educação seja instalada uma rede 

nacional de informática, onde se possa desenvolver programas educativos, 

assumindo com isso, uma meta de investimento anual em compra de equipamentos 

tecnológicos. (CARVALHO, 2007, p. 05) 

O governo tem total responsabilidade em inserir dentro das escolas 

equipamentos tecnológicos que venham suprir as necessidades do aluno e facilitar o 

trabalho do professor. Deve-se também ingressar no ambiente escolar acesso livre a 

redes de internet educativas a fim de promover um amplo campo de pesquisas e 

estudos, onde juntamente com orientações esses possam melhorar não só seu nível 

de conhecimento, mais também despertar seu nível intelectual. 

Segundo Lévy (1996), apud Carvalho (2007, p. 09) “a era atual das 

tecnologias da informação e comunicação estabelece uma nova forma de pensar 

sobre o mundo que vem substituindo princípios, valores, processos, produtos e 

instrumentos que mediam a ação do homem com o meio”. Enquanto muitos ainda se 

prendem ao passado e evitam ceder às novas tecnologias, os mais jovens 

aproveitam o máximo que pode para se manterem atualizados. Fazem de tudo para 

serem percebidos dento do campo virtual, extrapolam muitas vezes seus próprios 

princípios e se dedicam a manterem uma imagem muitas vezes ofuscada da 

realidade, tudo em busca de um maior reconhecimento midiático. 
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Com novos recursos tecnológicos chegando às escolas é necessário que os 

educadores adotem uma postura também inovadora para que se tenha o domínio da 

prática pedagógica, tendo esse professor, que estar atento diante as novas formas 

de ensino, aprendizado, produção, comunicação e reconstrução de conhecimento 

para que seja então um mediador fundamental para qualificação e formação desses 

adolescentes, sendo eles aptos ao convívio da sociedade. “Esses novos recursos 

disponibilizados [...] farão com que os alunos tenham ainda mais condições de 

estarem preparados e informados, desenvolvendo assim uma capacidade de 

comparação e um senso crítico jamais visto nas últimas gerações” (KALINKE, 2004, 

p. 15). 

Com isso subtende-se que a integração das tecnologias ao apoio do ensino 

aprendizagem tem se tornado um grande desafio, especialmente nas escolas de 

redes públicas, pois o educador necessita correr atrás ferramentas eletrônicas para 

que assim se possa atender não somente as necessidades dos educando mais 

também e a curiosidades expostas por cada um. (KALINKE, 2004) 

A iniciativa de uma prática pedagógica dentro do campo escolar com a 

utilização das inúmeras ferramentas tecnológicas necessita ser realizada de maneira 

cuidadosa e minuciosa para que assim possa ser compreendida, com propostas de 

desenvolvimento e estratégias diante da construção do conhecimento, estando 

esses a serviço de uma educação visivelmente preocupada com o impacto na 

sociedade. Portanto tem-se como objetivo principal da prática pedagógica, o dever 

de qualificação e ampliação do saber dos alunos com o uso consciente e proveitoso 

de todos os meios tecnológicos de informação e comunicação. 

 
Os professores devem ter consciência de que a tecnologia é capaz 
de ajudar o professor, mas não o substituir. Pode ajuda-lo a ensinar 
melhor e com melhor qualidade, mas não reduzirá o esforço 
necessário na sala de aula. Pelo contrário, creio que devemos 
aumentar o número de professores. (HAWKIS, 1995, apud, 
CARVALHO, 2007, p. 10) 

 

O autor afirma que o professor deve estar apto e atualizado ao ensino com o 

auxilio virtual sendo este professor diferente do convencional e visto pelos alunos 

como o conhecedor total da sabedoria. Levando em consideração também que o 

mediador de conhecimentos totalmente qualificado tem uma qualidade de ensino 

diferenciada, sendo a tecnologia e a rede social suas grandes aliadas dentro da sala 

de aula. 
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Quando se trata de conscientização dentro do campo escolar, muito ainda 

se questiona sobre a maneira correta de acompanhar a tecnologia, pois muitas 

vezes dentro de um conceito politicamente correto muitos se veem totalmente 

perdidos dentro do “novo”, e isso faz com que muitos gestores educacionais se 

sintam impotentes diante algo que permeiam cada vez mais rápido entre a esfera 

juvenil de todo planeta.  

De modo contrário tanto o professor desqualificado quanto o aluno 

inteiramente ligado ao mundo virtual, podem estar sendo prejudicados no processo 

de mediação e de aprendizagem, como afirma Barros; Cavalcante, (1999) apud 

Carvalho (2007). Desse modo, o uso de recursos computacionais em educação, 

será tão prejudicial, quanto for o desconhecimento do professor e da escola sobre 

estas novas tecnologias, e a falta de um planejamento de ensino voltado para a 

construção do conhecimento. 

O professor deve estar preparado para a vinculação de processos que 

abordem tais tecnologias como recursos que possam facilitar a aprendizagem e dar 

mais oportunidades ao aluno para que assim ele possa usufruir de todas as 

tecnologias disponíveis no ambiente escolar, tendo este à consciência do que pode 

e não pode ser usada em suas atividades conscientizando o mesmo a maneira 

correta de uso com suas devidas formalidades de escrita, usufruindo assim da 

melhor maneira essa rede tecnologia que cresce cada dia mais. 

 

2.4 Conceitos de uma língua formal dentro de um campo virtual 

Muitos estudiosos defendem a ideia de que a linguagem informal é uma 

linguagem negativa, principalmente para os estudantes universitários. Mas, no 

mundo das redes sociais é comum e quase uma regra para a maioria dos usuários 

escreverem do jeito que falam. Marlene Paulo, estudante de Gestão Ambiental, 

usuária da rede social facebook, afirma em uma entrevista que a amiga de escola 

lhe fez uma pergunta pelo bate papo da rede social onde a mesma ficou sem 

responder, pois não sabia descodificar a linguagem onde, a amiga lhe perguntava: 

“e as 9dades?”. 

Entre defensores e acusadores sobre o assunto, a internet proporciona um 

grande acesso ás informações e comunicações em todo o mundo, como também, ao 

mesmo tempo, influi na escrita de quem as usa, dependendo das circunstâncias, 
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geralmente os traços linguísticos de determinados grupos são relativos entre si de 

acordo com as características comuns presentes na língua. 

 
[...] os usuários da internet formam uma comunidade de fala pelo fato 
de todos utilizarem uma estrutura linguística específica, com suas 
características adequadas ao meio em que é veiculada. Vemos que o 
internetês, no ambiente virtual, é utilizado por todos os internautas 
mesmo aqueles que têm domínio da variedade padrão. (ALVES, 
2014. p. 3) 

 
Entende-se assim que mesmo o usuário sabendo usar uma língua formal, 

ele opta por usar a facilidade de escrita pra que se tenha uma conversa mais rápida 

e economia de espaço no campo de digitação, e devido ao grande conhecimento da 

linguagem virtual, ainda é possível que haja uma interação sem o prejuízo da 

comunicação entre ambos. 

Um exemplo disso é quando o aluno escreve uma redação e abrevia a 

palavra “você” com “vc”, ou até mesmo uma frase inteira, como “eu ti amu”. Eles 

adotam essas abreviações e palavras inventadas no cotidiano escolar, pois já não 

conseguem mais usar a linguagem formal.   

Belloni (2005) afirma que neste futuro que já chegou, invadindo o presente, 

negar a noção de impacto das tecnologias sobre os processos sociais parece mais 

um artifício retórico para eludir o dilema com o qual a humanidade se defronta. 

O autor sugere uma adaptação do mundo real ao mundo virtual, sujeitando 

assim as escolas a estarem cada vez mais por dentro do campo tecnológico, não 

ignorando algo que tende a evoluir e crescer cada vez mais, motivando o virtual ao 

ambiente escolar e integrando, dentro do ensino, a linguagem formal, de acordo com 

os mecanismos usados por adolescentes e jovens. 

 
Para enfrentar estes desafios o professor terá que aprender a 
trabalhar em equipe e a transitar com facilidade em muitas áreas 
disciplinares. Será imprescindível quebrar o isolamento da sala de 
aula convencional e assumir funções novas e diferenciadas. A figura 
do professor individual tende a ser substituída pelo professor 
coletivo. (BELLONI, 2005, p. 29) 

 

Dentro da sala de aula, o professor tem papel importante, portanto este terá 

que aprender a ensinar a aprender, deve ser o mecanismo principal dentro do 

ensino, assim faz-se necessário que principalmente o professor de língua 

portuguesa esteja apto e disposto a trabalhar em equipe, não somente com uma 

demanda de jovens loucos por tecnologias, mais também com o propósito de 
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ingressar todos os outros professores, de outras disciplinas, a estarem envolvidos 

com os novos meios tecnológicos presentes no cotidiano de cada aluno. 

 
Corroborando a afirmação que os adolescentes usam variedades 
distintas quando estão escrevendo na escola ou na internet, muitos 
autores ao analisarem e interpretarem a construção/produção da 
escrita em salas de bate-papo, constataram que os internautas, por 
conhecerem a escrita formal, a consideram inadequada para dar 
conta de veicular os sentidos específicos que essa forma de 
interação exige, e utilizam portanto, uma “escrita-teclada”, que 
veicula os sentidos específicos de uma interação informal, dinâmica 
e realizada em um novo suporte. (JUNIOR, et al, 2009, p. 201) 

 

Assim o autor afirma a necessidade escolar de explorar a variação 

linguística e suas respectivas ligações com os mais diversos gêneros presentes 

nessa nova geração pertencentes a diferentes grupos sociais. 

Trazer novas tecnologias a sala de aula, não garante a resolução de todos 

os problemas existentes, mais aproxima o professor a realidade vivida pelos alunos 

no cotidiano fora do campo escolar, e assim este tem a possibilidade de não 

somente ensinar, mais de absorver por meio de troca de conhecimentos, um saber 

que permeia diante a juventude dos dias atuais. 

Redefinir os currículos escolares é uma necessidade consequencial dos 

avanços tecnológicos, pois somente modernizar as práticas educativas não é o 

suficiente, e só faz com que permaneça o mesmo paradigma educacional. Deve-se 

possibilitar a inclusão digital para que haja a competência da prática discursiva 

digital e um melhor entendimento e uso do mesmo gênero. 

 

2.4.1 Descrevendo o fenômeno do “internetês” 

Com o estudo da comunicação, as pessoas vão adquirindo novas formas de 

exprimir seus sentimentos e, eventualmente as pessoas estão a desenvolver e 

modificar a forma de escrever. Devido a isso, notamos as inconstâncias da grafia 

nas páginas de redes sociais como: “bum diahhh meos amigus”, “ti gostu” e “vc é 

1xata”. A intenção na realidade e na maioria das vezes é responder com agilidade e 

encurtar o tempo em que o “outro lado” aguarda. Esta característica humana traz em 

si, regras de um padrão de comunicação estabelecido pelos usuários de redes, 

seguindo um carácter dinâmico da língua dentro dos parâmetros tecnológicos. 

De acordo com Crystal (2005) apud Alves (2014), o internetês entra como 

um dos fatores do processo denominado por ele de “revolução da linguagem”, onde 
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tal procedimento deve-se ao grande acesso a aparelhos de redes o a facilidade de 

acesso e uso por adolescentes de todas as idades e classes sociais. 

 
A linguagem utilizada na internet, denominada netspeak ou o 

internetês, no Brasil, é um uso criativo de comunicação escrita, via 
computador, que surgiu junto com as inúmeras facilidades que a 
internet proporcionou para todos os seres humanos neste novo 
milênio. Esta forma de se comunicar reúne aspectos de ordem 
alfabética, semiótica, morfológica, lexical, ortográfica e 
especialmente logo gráfica. (ALVES, 2014 p. 6) 

 

Pode-se afirmar de acordo com a citação acima, que cada vez mais 

internautas criam um festival de neologismo, deixando de lado acentuações e 

pontuações, fazendo supressões de palavras caracterizando assim uma linguagem 

que esta cada dia mais se expandindo, o internetês. 

A união de tipos de linguagens é visto como a formação de um novo estilo, o 

gênero híbrido, pois quando passamos o estilo de um gênero para outro, não nos 

limitamos a modificar a ressonância deste estilo graças à sua inserção num gênero 

que não lhe é próprio, destruímos e renovamos o próprio gênero (BAKHTIN, 2000, 

apud, JUNIOR et al, 2009) 

Quando as características são facilmente reinterpretadas por outro usuário, 

consiste o fenômeno conhecido como transmutação de gênero, onde um ouvinte, 

com a união de gêneros diferentes, consegue com que o outro entenda o que se 

quer falar. 

De acordo com Labov (1975) as línguas são heterogêneas por natureza, 

pois o ser humano está sempre em contato com diversas variedades padrões 

presentes em seu cotidiano de mundo, portando um adolescente que esta sempre 

conectado a salas de bate-papo pode esta diretamente sujeito a mudanças em sua 

forma de escrita. 

As diferentes formas de se comunicar usando um mesmo contexto, com o 

mesmo valor de verdade, tem-se o nome de variantes linguísticas. E são essas que 

se fazem presentes no mais diversos meios de comunicações virtuais. 

Acompanhados de rostos expressivos denominados emoctions ou emojis, as 

palavras também ganham um certo ar de expressão um exemplo: quando uma 

pessoas digita “buuuaaaaaaa” sabe-se claramente que significa estar chorando, ou 

deprimido com alguma coisa ou situação. 
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Outro fator bem conhecido dentro do internetês, é o que está relacionado ao 

regionalismo, como por exemplo, na Região Nordeste os jovens se despedem com 

palavras do tipo “xeru” (cheiro), “bejim” ou “bjim” (beijinho), “inte” (até), “xau” (tchau), 

diferente da região sudeste, “bjs” (beijos), “bjinho” (beijinho) e “tchau”. 

 
O princípio básico do internetês é extrair o essencial de cada palavra, 
destacar o supérfluo e, inevitavelmente, ceder à tentação dos apelos 
fonéticos. Isso se dá pela necessidade de tornar a comunicação mais 
ágil e veloz, tal como é na língua falada. Isso resulta em uma 
economia nas construções linguísticas empregadas no meio virtual. 
(FRUET, et al, 2008, apud, ALVES, 2014 p. 6) 

 

Tendo como base essa citação, pode-se perceber o real sentido das 

abreviações “pq” (porque), “tbm” (também), “bjs” (beijos), “vc” (você), “tdb” (tudo de 

bom), “mds” (meu Deus), “fds” (fim de semana), entre outros. Pode haver tanto 

supressão de palavras como até de uma pequena frase, ou em outros casos um 

alongamento de vogais, exageros de pontuação e o uso dos emoctions ou emojis, 

demonstrando assim o estado emocional do interlocutor. 

Alves (2014) afirma que é importante reconhecer que a língua é “viva” e 

capaz de ser modificada por aqueles que as usam para se comunicarem, tornando-a 

compreensível por qualquer indivíduo, portanto é de fundamental importância que a 

particularidade linguística de qualquer pessoa seja aceita como característica própria 

e individual de cada um, podendo estas, serem diferentes de acordo com a classe 

social e principalmente com os aspectos culturais e regionais. 

A linguagem virtual também é um campo a ser respeitado, pois existe uma 

variedade de linguagens próprias a cada usuário, levando em consideração que este 

está cada dia mais em constante adaptação à novas formas de comunicação 

presentes em rede, sendo este usuário obrigado a se adaptar a essas constantes 

mudanças, para uma melhor comunicação com a pessoa que está do outro lado, 

podendo ser esse de outra região e até mesmo outro país. 

Freitas & Costa (2005) afirma que novos instrumentos culturais 

contemporâneos, principalmente o computador, tem-se tornado o grande mediador 

de novas formas, como as práticas de leituras e escritas via internet. Com isso fica 

mais fácil de absorver um conhecimento diversificado a cerca das maneiras de 

escrita, podendo ser então essas, modificadas ao serem passadas de pessoas para 

pessoas. Como afirma os autores, os adolescentes tem grande chance de se 
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adaptarem a mundos diversos, mesmo este tendo suas complexibilidades. Tem 

capacidade de absorver informações novas e de as modificarem de acordo como 

seu entendimento e do entendimento de sua comunidade. 

 
Depois de meses de observação e interação com internautas 
adolescentes, percebemos que nesse novo ambiente, uma nova 
prática de leitura e escrita surgia, impregnada de criatividade e 
prazer. Parecia-nos que estávamos entrando em contato com um 
espaço em que o mundo das letras não era só conhecido e 
apreciado por esses adolescentes, mais era também transformado e 
compreendido (FREITAS; COSTA, 2005, p. 97). 

 

A capacidade de transformação de informações faz com que dentro dos 

meios sociais existam grandes variedades linguísticas, isso faz com que muitos 

estudiosos priorizem a produção de textos pela internet. 

Traçar metas que tenham como objetivo fazer o aluno escrever livremente, 

são ideias propostas a fim de expandir o gosto pela leitura e a escrita. Expor 

condições onde o aluno possa escrever algo para um público pode ser uma 

atividade transformadora. Por isso a escola deve olhar para esse novo espaço de 

interação como um auxílio de descobertas dos interesses de adolescentes e jovens, 

e ainda como um indicativo da importância de se enfatizar situações que estejam 

interligadas às realidades vivenciadas pelos sujeitos da aprendizagem. 

 

2.4.2 A escola como mediadora dentro das variações linguísticas 

Dentro do ambiente escolar o professor tem que lidar com uma variação 

linguística bem diversificada, pois as escolas atendem uma grande demanda de 

alunos, com características culturais bem diferentes. Assim, a meta educacional é 

orientar esse adolescentes à uma nova consciência onde os mesmo possam ser 

estar interagindo a fim de uma transformação social. 

 
À professora e ao professor de língua portuguesa cabe o trabalho de 
reeducação sociolinguísta de seus alunos e de suas alunas. O que 
significa isto? Significa valer-se do espaço e dos tempos escolares 
para formar cidadãos e cidadãs conscientes da complexidade da 
dinâmica social, conscientes das últimas escalas de valores que 
empregamos a todo o momento em nossas relações com as outras 
pessoas por meio da linguagem. (BAGNO, 2007. apud, ALVES, 
2014, p. 4) 
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Portanto, percebe-se o qual é importante o professor estar totalmente 

capacitado para aderir a grande variedade cultural e linguística em sala de aula, 

ainda mais em um país como o Brasil onde abriga as mais diversas culturas cada 

um com suas diferenças regionais bem visíveis. 

Ao adentrar a sala de aula, o adolescente trás em seu currículo inúmeras 

manias e costumes, estando estes visíveis não somente em sua maneira de agir, 

como também em sua fala e consequentemente a escrita. Escrever como se fala, é 

um vício que carregamos desde a alfabetização, o que nos faz compreender a forma 

padrão de escrita, são os ensinamentos que adquirimos ao longo dos estudos. 

É perceptível que as relações interpessoais influenciam e muito a linguística 

e a escrita, e a interação com meio social não é diferente. O aluno acostumado a 

uma linguagem virtual pode estar sendo totalmente influenciado a uma escrita mais 

informal. 

[...] o meio digital traz novos entendimentos sobre a escrita, 
especialmente dos adolescentes. Jovens, ávidos por interação, no 
canal virtual escrevem com liberdade e percebem que esta escrita 
pode ser aceita entendida, pode gerar compreensão. A relação da 
dialogicidade do sentido não é rompida, e eles se comunicam, 
desfazendo a crença imposta, principalmente pela instituição de 
ensino, de que apenas a notação escrita “correta” das palavras, 
conforme as regras, pode gerar sentido, interação, comunicação. 
(CAIADO, 2009, p. 39) 

 
A citação acima confirma o fato de adolescentes e jovens se sentirem livres 

para as adaptações da escrita virtual, pois a mesma facilita uma melhor interação, 

assim a escola deve estar atenta em não somente perpetuar uma linguagem 

“correta” mais expor aos alunos as variantes linguísticas presentes dentro do campo 

tecnológico. 

Conforme o mundo vai se modernizando, vão surgindo novas formas de 

aprendizado, pensando nisso, o campo escolar deve-se tornar atrativo aos olhos dos 

estudantes. Manter o tradicionalismo nem sempre é a maneira mais fácil de mediar o 

ensino, ainda mais dentro do campo linguístico onde os alunos se vêm rodeados de 

variedades. 

 
Os novos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – da educação 
preconizam que o ensino seja voltado para a formação Geraldo 
aluno, por meio da construção própria do conhecimento. Isso exige 
que estejamos preparados para enfrentar essas novas 
determinações e seguir e seguir esses novos caminhos do ensino em 
nosso país. (KALINKE, 2004 p.102) 
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Percebe-se o qual importante é estar preparado para a integração de novo 

meios de ensino, fazendo-se necessário a capacitação do profissional e também do 

campo escolar, tendo assim ótimos meios pra perpetuar uma linguagem formal e 

expondo claramente o qual diferente é a linguagem virtual, expondo aos alunos que 

dentro da linguística presente em nossos mundos, não existe o “certo” e o “errado”, 

e sim linguagem imprópria para determinadas ocasiões e em diálogos à certas 

pessoas. Percebendo também que mesmo a linguagem em rede sendo totalmente 

informal, esta carrega consigo vocábulos peculiares que despertam o interesse de 

muitos estudiosos.  

 

2.4.3 O professor moderno e o papel de uma mediação pedagógica 

Enquanto muitos professores preferem viver na “época da caverna”, outros 

estão seguindo a grande revolução em rede, denominada, por muitos estudiosos, 

como uma “revolução educacional e de costumes”. Esses professores tendem a 

estar preparados e em constante atualização, para acompanhar a grande demanda 

de novos alunos que adentram a sala de aula. 

Kalinke (2004, p. 21) afirma que “estamos num túnel chamado tecnologia e, 

como qualquer túnel, não existe retorno. Ou seguimos em frente ou somos 

esmagados pelos que vêm atrás de nos”. Preparar-se não é mais apenas um 

capricho, e sim uma grande necessidade, pois cada ano que passa a nova geração 

exigirá mais ainda dos professores atuais, então ficar parado no tempo significa estar 

cada vez mais ultrapassado em sala de aula. 

Se sujeitar a uma constante atualização, possibilita um grande retorno por 

parte dos alunos, respeito por parte dos colegas e valorização profissional por parte 

dos empregadores, isso faz com que perante a sociedade sejamos um profissional 

inovador de ideias e que traz consigo meios e métodos onde possa unir o aluno e 

tecnologia e ambos caminhando lado a lodo. 

 
Quando teve inicio a utilização dos computadores como uma 
ferramenta pedagógica, muitos professores ficaram preocupados. 
Houve uma espécie de resistência geral à máquina. Alegavam, os 
docentes, que não podiam permitir que ela tomasse o seu lugar. Era 
prejudicial aos alunos e à educação, pois ocupava o posto de 
professor tradicional, e consequentemente, eliminava o 
relacionamento interpessoal. Isso certamente iria refletir na formação 
dos jovens. (KALINKE, 2004, p. 28) 
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Dentro da sociedade existe certa resistência à ideias inovadores relacionadas 

a tecnologia, e para o professor não é diferente, pois de certa forma ele perde sua 

posição de mestre e assume novamente uma posição de aprendiz, onde dentro desta 

ele deve coloca-se no lugar de aluno para que se possa adquirir novos conhecimento. 

Deixar o professor o seu tradicionalismo nem sempre pode ser uma tarefa 

fácil, pois muitos ainda estão com seus conceitos fechados a apenas um método: “ele 

ensina e o aluno deve aprender”. 

 

TABELA 3. Diferença de uma educação tradicional e uma nova educação. 

 ANTES DEPOIS 

O professor um especialista um facilitador 
O aluno um receptor passivo um colaborador ativo 
A ênfase educacional memorização de fatos pensamento crítico 
A avaliação do que foi dito da interpretação 
O método de ensino Repetitivo Interacionista 
O acesso ao conhecimento limitado ao conteúdo Ilimitado 

FONTE: Kalinke (2004, p.34) 

 

Na tabela acima o autor descreve as diferenças entre o professor tradicional e 

o “novo professor”, o que antes era regrado e limitado, hoje se tornou livre e sem 

limites para o conhecimento. O professor moderno tende a ser mais flexível dentro de 

sala de aula, sabendo lidar com diferentes problemas e diferentes situações sem que 

este perca o controle do que lhe foi proposto, sabe os domínios de uma inclusão, e 

inovar diante uma rejeição por parte do aluno. 

Enquanto o método tradicional ensinava uma sala mediante as regras, os 

novos métodos tem como base o saber individual de cada aluno. O professor deve 

elaborar não uma aula para a turma e sim para o educando em si. Deve estar sempre 

em constante atualização, elaborar atividades diversificadas onde leva em 

consideração não somente a capacidade, mais também incluindo, de maneira 

educativa, o convivo social e o conhecimento de mundo de seus alunos. 

Ainda de acordo com Kalinke (2004, p. 35) “os órgãos de controle e 

regulamentação de ensino, liderados pelo Ministério da Educação, estão alertando, e 

em alguns casos exigindo que essas novas posturas e formas de ensino sejam 

aplicadas o quanto antes nas escolas do país”, pois é comprovado que o modelo 

construtivista de ensino, expande o aprendizado do aluno, deixando esses com um 
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maior grau de conhecimento e os melhor capacitando para o trabalho formal. 

Com a maior capacitação profissional em sala de aula, também cresce o 

maior numero de jovens com vantagens de ensino dentro de um campo universitário. 

Em uma escola onde muito se tem a oferecer, podem surgir grandes alunos com 

vagas seguras em um ensino superior de qualidade, sendo esses submetidos a testes 

avaliativos como: provas de avaliação, análise de currículo, e também como a vida 

social desse aluno.  

Para que o profissional educador quebre algumas resistência relacionadas as 

novas tecnologias em rede, é preciso que este reconhecer que os tramites 

burocráticos da educação estão com algumas regras ultrapassadas, ineficazes e 

retrógradas, o exemplo disso é que ainda existem muitas secretarias de educação 

que ignoram o uso de computadores, e exigem que os livros de notas sejam 

preenchidos a mão. 

 
Outro problema a ser enfrentado e resolvido é a necessidade de que 
os profissionais de educação tomem contato com tecnologias até 
agora distantes do seu meio de trabalho. Enviar um e-mail e elaborar 
uma homepage são bons exemplos de necessidades para as quais 
devemos estar preparados. (KALINKE, 2004, p.53) 

 

Deve-se estar capacitado diante a essa revolução digital, pois não somente 

na hora do ensino, mais para preparações extraescolares como buscar conteúdos de 

ensino, comunica-se com outros professores, preparações de aulas diferenciadas e 

busca de novas informações uteis capazes de favorecer uma interação proveitosa 

entre professor e aluno. As práticas escolares têm mudado totalmente nos últimos 

anos devido ao grande acesso de informações e também a aumento da interação 

social a distancia. 

 
Em relação ao contato social, os diferentes canais abertos para a 
comunicação a distância permitem ampliar a rede social dos grupos 
periféricos, que antes tendia a ser restrita, por questões financeiras ao 
local de moradia. A existência de centros com computadores ligados a 
internet, abertos para o acesso coletivo em regiões menos favorecidos 
financeiramente, permite em tese, que os moradores dessas regiões 
entrem em contato com diferentes grupos, ultrapassando as barreiras 
sociais e geográficas que antes excluíam os grupos não hegemônicos 
de participação social. (BRAGA, 2009, p.186) 

 
A autora descreve o quanto o acesso a redes favoreceu a população menos 

favorecida, principalmente aos adolescentes e jovens, pois o acesso ao 
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conhecimento, até ai, sempre foi privado a pessoas com o melhor poder aquisitivo, um 

exemplo é, que além da internet, as ligações telefônicas, conteúdos impressos como 

livros, jornais e revistas por assinatura dificilmente chegavam à maioria população 

brasileira. Portanto um único computador ligado à internet possibilita um grande 

acesso de informações por praticamente todos os estudantes. 

Sabendo que a tecnologia tem tornado a vida de muitos leitores mais 

conceituada com uma maior facilidade acesso, cabe também aos mestres educadores 

uma maior conscientização sobre essa grande demanda de informações. Fazer com 

que o aluno tenha conhecimento sobre estratégias, faz do professor um proliferador 

de vidas, um mediador de saberes, capaz de revolucionar grandes mudanças na 

educação.  

 

2.4.4 Dominando as novas tecnologias em sala de aula 

Sem dúvidas é o computador o grande auxiliar no processo de ensino 

educacional, pois ainda em um planejamento de aula o professor usufrui de tal 

mecanismo, sendo também muito importante para o complemento de uma atividade 

extraescolar. 

De acordo com Trindade (1992) apud, Belloni (2005, p. 28), “é fundamental 

encarar as tecnologias como ferramentas, como meios, o que inclui as máquinas, mas 

também os programas e, sobretudo, os saberes, instrumentos intelectuais e verbais”. 

Uma concepção de educação para formação de leitores exige acima de tudo 

uma preparação de quem irá estar à frente, pois este saberá introduzir o “moderno” ao 

“ultrapassado”. Fazer com que haja entre os jovens, um modelo de aprendizado 

inovador, mostrando que é possível a concepção de conhecimentos através das 

novas tecnologias presentes no mundo. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), ao mesmo 
tempo em que trazem grandes potencialidades de criação de novas 
formas mais performáticas de midiatização, acrescentam muita 
complexidade ao processo de midiatização do ensino/aprendizagem, 
pois há grandes dificuldades na apropriação destas técnicas no campo 
educacional e em sua “domesticação” para utilização pedagógica. 
(BELLONI, 2005, p. 27) 

 
Assim como o domínio do novo acordo ortográfico da língua portuguesa por 

professores já há muito tempo em campo, a tecnologia também tem sido um desafio. 

Adquirir um conhecimento inovador é muitas vezes complicado, ainda mais quando, 
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dentro da sala de aula, o aluno já tem esse conhecimento nato. 

A dinâmica dos conteúdos aplicados em sala de aula enriquece muito o 

trabalho do professor e a mediação de saberes fica ainda mais fácil e completa. O uso 

de TV, DVD E DATA-SHOW, prende totalmente a atenção do aluno se o conteúdo 

dentro do plano de aula for bem ministrado. Além destes, também há a necessidade 

de se repensar sobre o novo como o COMPUTADOR, TABLET, CELULAR e até 

mesmo a internet. Inovar atividades que envolvam praticamente a tecnologia pode ser 

um marco crucial dentro da educação, pois chama a atenção para um “presente” que 

ontem era visto como um “futuro” distante. 

Pode até ser que a humanidade conviva futuramente com a presença 

somente dos meios tecnológicos. Pode até ser não haja mais desmatamento em prol 

de folhas de papel para livros e cadernos. Mais uma coisa é certa, a educação jamais 

será ultrapassada, e cabe aos mestres presentes de hoje, fazer com que, assim como 

a tecnologia, o campo escolar também seja um avanço sem fim, com renovações e 

adaptações, a algo que já é indispensável no dia a dia. 

 
A tecnologia, assim como qualquer produto social, não é por si só 
positiva ou negativa, seu resultado prático vai depender grandemente 
do tipo de uso que dela fazemos. Nessa direção, os recursos 
oferecidos pela tecnologia de comunicação digital podem tanto mudar 
a sociedade, ampliando as possibilidades de acesso dos grupos 
excluídos, como aumentar ainda mais a distância e a exclusão 
existente. (JUNIOR, et al, 2009, p. 189) 

 

A ideia expressa pelo autor reforça o conceito que se deve haver uma boa 

conscientização por parte dos educadores, pois havendo uma maior comunicação 

extra escolar, com pessoas de diversas esferas sociais, pode-se também haver uma 

maior influência por parte dos usuárias, que dentro de muitas pesquisas se mostram 

na grande maioria adolescentes e jovens. Até que ponto a tecnologia pode agir 

diretamente na educação dos alunos? Esse é um questionamento de muitos 

estudiosos e até mesmo da grande demagogia social, e é em prol de respostas 

positivas para estas e outras indagações que poucos de muitos educadores estão 

correndo atrás de uma capacitação para seu conhecimento, e infelizmente ainda há 

muito tradicionalismo presente em sala de aula, e são esses que futuramente tendem 

a prejudicar o sistema de ensino, pois estão presos a uma metodologia que pouco 

surte efeito no real saber de jovem que estão cada vez mais conscientes do grande 

poder revolucionário da rede social. 



39 
 

 
 

3.  METODOLOGIA  

 

3.1 Local de pesquisa  

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual 19 de Julho, localizada no 

município de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, com os alunos do 1º Ano do Ensino 

Médio. A instituição de ensino conta com 975 alunos divididos em três turnos: 

matutino, vespertino e noturno, tendo como apoio o Projeto de Prevenção Primária 

“Luz do Amanhã”, um projeto originário da Policia Militar do Estado de Mato Grosso,  

que agrega adolescentes de 12-17 anos de idade, onde através de instruções 

programadas, no contra turno da escola, visa aprimorar o adolescentes a melhores 

hábitos em suas vidas e afastar da linha de vulnerabilidade social e da criminalidade, 

diminuindo assim também o grande índice de evasão escolar. 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

A presente pesquisa de modo exploratório e descritivo faz parte de um 

trabalho monográfico que foi desenvolvido através de uma pesquisa de campo. 

Dentro do conceito sobre metodologia de pesquisa científica, visa-se a real 

importância de validar pesquisas e elaborar resultados aceitos, utilizando-se de 

métodos sistematizados a fim de oferecer diretrizes sobre procedimentos a serem 

adotados. 

Para Minayo (2001) a metodologia é o caminho do pensamento e da prática 

exercida na abordagem da realidade, ocupando então um lugar ao centro das 

teorias a que se refere. Assim entende-se que ao abordar assuntos relevantes para 

a realidade humana a metodologia traz consigo uma teoria coerente que traça 

parâmetros que caminha junto ao nosso conhecimento. 

A partir de conceitos metodológicos, se é capaz de lançar teorias que visam 

explicar e compreender um processo, um fenômeno ou até mesmo um conjunto de 

ambos, construindo assim um domino empírico de caráter abstrato. 

 

3.3 Coleta de dados 

O instrumento de estudo teve a finalidade de buscar respostas e obter 

resultados que fossem eficazes mediante o problema. Foi feito em primeiro 

momento, um reconhecimento institucional a fim de coletas de informações a cerca 
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de disponibilidade de materiais capazes de influenciar de maneira positiva ou não o 

aprendizado do aluno diante os avanços tecnológico e posteriormente aplicado um 

questionário tanto aos alunos no 1º ano do Ensino Médio quanto ao professor da 

disciplina de Língua Portuguesa. 

Os resultados foram colhidos mediante contato direto e interativo obtido 

dentro do campo escolar, no mês de outubro do ano 2018, sendo esta para a 

distribuição dos questionários a serem aplicados. Ainda no mesmo mês, ouve a 

segunda visita com a finalidade de recolhimento do questionário, como também a 

elaboração de gráficos contendo os resultados obtidos mediante a aplicação do 

mesmo. 

Para as devidas verificações e conferencia da resolução do problema, a 

presente pesquisa neste trabalho o questionário aplicado juntamente com os 

gráficos dos resultados obtidos e assim uma conclusão que veio entender os 

fenômenos, segundo a perspectiva dos alunos da situação estudada e, a partir daí 

ouve um paralelo dos métodos que resultaram no objetivo principal, que consistiu 

em resolver o problema reconhecido. 

 

3.4 Análise de dados 

Após a coleta os mesmo foram analisados, trabalhados e elaborados os 

gráficos e tabelas contendo os resultados encontrados na pesquisa. Após a 

elaboração dos gráficos os mesmo foram descritos e discutidos com outros autores. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da pesquisa de campo realizada na Escola Estadual 19 de Julho, 

localizada no Município de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso no ano de 2018, com 

os alunos do 1º Ano do Ensino Médio da referida escola. Verificou-se que 94% dos 

alunos que se prontificaram a responder o questionário, relataram que tem acesso 

direto a algum meio tecnológico ou rede social, sendo que 6% citou não ter acesso 

direto a essa ferramenta. 

Como relata Santos (2011) 77% dos jovens tem acesso a internet e a redes 

sociais com a finalidade de troca de informações, sendo esses usuários a maioria 

com idade entre 18 a 24 anos. 

 

Gráfico 1. Você tem acesso direto a algum meio tecnológico e rede social? 

 

Fonte: Kotikoski (2018) 

 

Diante os percentuais expostos percebe-se que grande parte da população 

está totalmente conectada ao meio tecnológico e que esta realidade não se distância 

dos estudantes entrevistados, onde o percentual maior de uso também se mostrou 

entre a maioria dos adolescentes. 

Ao serem questionados sobre a influência tecnológica em relação aos vícios 

de escrita, 56% dos entrevistados disseram não se sentir influenciados e ter total 

consciência do uso e estarem sempre se policiando a fim de manter uma escrita 
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formal, enquanto 44% dos alunos assumem não se importar muito com escrita 

formal e que a tecnologia os mantem sempre em comunicação fazendo com que 

tenham uma escrita rápida com abreviações e grandes informalidades. 

Freire apud Matos (2011) diz que a forma como se manifesta o conhecimento 

adquiro dentro dos meios sociais variam de acordo com a esfera presente ao redor 

desse usuário, portanto, se este tem o acompanhamento assíduo de pessoas 

consciente quanto ao correto uso e o seu devido policiamento, tende a não se sentir 

influenciável. 

 

Gráfico 2: Você acha que os meios tecnológicos influenciam diretamente nos vícios 

de escrita? 

 

Fonte: Kotikoski (2018) 

 

Os vícios de escrita relacionados ao grande uso das redes sociais e as 

tecnologias presentes tem sido alvo de estudos de muitos pesquisados, entre eles 

Penido (2013), a mesma relata que dentro de uma sala de bate-papo cada usuário 

tem as suas personalidades e uma linguagem particular, e cabe tanto aos pais como 

aos professores disputar a atenção desses estudantes modernos a fim expor o 

conhecimento a cerca de uma escrita formal dentro de ambientes virtuais.  

Dentro das teorias de Vygotsky muitos estudiosos permeiam um só 

pensamento, de que o ser humano só é capaz de evoluir-se e modificar-se de 

acordo com uma interação social. Dentro deste conceito, Freitas e Costa (2006), 

afirmam que essa interação entre a escrita e a tecnologia são, capazes de criar 
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novas palavras e vocábulos, e a sucessão dessas mudanças ainda são um grande 

questionamento dentro da sociedade e principalmente no meio científico. 

Quando se vai a campo em busca de respostas para tais questionamentos, 

somos surpreendidos pelos resultados, embora esses já estejam visíveis dentro do 

cotidiano. Ao questionar os entrevistados sobre o acesso a qualquer rede social 

dentro da escola, 100% dos alunos responderam que não tinha, pois o uso da 

mesma causa grandes distrações dentro do ambiente de estudo, ainda teve uma 

observação destacada por um dos entrevistados que “a escola não permite qualquer 

uso de aparelhos telefônicos ou tabletes”, é o que se pode observar no gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 3: O aluno tem acesso direto à rede social dentro da sua escola? 

 

Fonte: Kotikoski (2018) 

 

De acordo com Silva (2012) proibir o uso do celular em sala de aula é mais 

fácil do que adaptar as novas tecnologias ao meio educacional. Muitos professores 

se prendem ao tradicionalismo e não sabem lidar com o uso do tele móvel em sala 

de aula, os mesmos se sentem inúteis e evitam o confronto deixando de assumir 

novas ideologias. 

Ainda segundo Silva (2012), essa forma de lidar com a nova tecnologia deve 

ser repensada, pois a escola deve acompanhar a sociedade, e essa cobra cada vez 

mais avanços positivos diante algo inovador e de tamanha proporção. 
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Proibir ou reprimir o aluno diante propostas de inovação, faz com que a 

educação fique presa a um só conceito, deve-se expandir esses conhecimentos 

conscientizando e estimulando a algo proveitoso do saber. 

Cada vez mais a internet e seus mecanismos de acessos têm sido o 

principal meio de comunicação e interação entre os adolescentes e jovens, tem sido 

também a fonte de pesquisas usada por muitos estudantes. É o que a pesquisa de 

campo realizada com alunos do 1º ano da Escola Estadual 19 de Julho tem 

mostrado. 

Dos alunos entrevistados, enquanto 31% mantém acesso apenas para fins 

de comunicações e relacionamentos pessoais, 69% disseram usar a internet ou 

algum aplicativo social como apoio ao seu aprendizado, desses 42% disseram usar 

a rede Brainly, 25% o google, 17% o play livros, 8% o whatsapp e 8% o yahoo. 

 

Gráfico 4: Você utiliza algum aplicativo social como apoio ao seu aprendizado? 

 

Fonte: Kotikoski (2018) 

 

Muitos adolescentes encontram dentro do meio virtual, respostas para suas 

devidas dúvidas escolares, recorrendo a grupos de estudos virtuais onde a principal 

finalidade e adquirir conhecimentos a cerca de um trabalho proposto. 

Kalinke (2004) publicou um livro no mesmo ano, com a titulação “Para não 

ser um professor do século passado”, dentro deste o autor aborda a questão do 
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professor estar sempre atualizado em relação e essa onda tecnológica presente 

dentro da sociedade. O trabalho do autor mostra claramente a importância do 

mestre docente esta envolvendo seus alunos dentro dessa tecnologia a fim expandir 

o uso consciente para uma finalidade positiva. 

Fazer com que o aluno explore seus conhecimentos autonomamente, faz 

deste um cidadão independente e capaz da adquirir sozinho, respostas capazes de 

responder suas curiosidades. 

Como se percebe no Gráfico 5, apenas 37% dos entrevistados acreditam 

que os grandes avanços tecnológicos são positivos ao aprendizado, onde a maioria, 

63% ainda  veem as redes sociais como uma grande vilã capaz de atrapalhar os 

estudos e causar dispersão. 

Fica visível o quando o ensino atual ainda se mantem preso ao 

tradicionalismo, e que mesmo com tamanho avanço dos meios tecnológicos, muitos 

professores preferem reprimir o aluno, deixando os mesmos conscientes do grande 

perigo que é se usar as redes sociais sem qualquer tipo de orientação e finalidade 

positiva. 

 

Gráfico 5: Você acredita que com as redes sociais em ampla dimensão, o estudo e 

o aprendizado de determinados conteúdos ficou mais facilitado? 

 

Fonte: Kotikoski (2018) 
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Junior et al (2009)  afirma que comparar o ambiente digital com outros meios 

tecnológicos, como a TV, é um erro e no mínimo um grito de socorro na rede pública 

de ensino que ainda desconhece o potencial pedagógico do computador ou celular 

conectado a internet.  

Analisando os resultados do gráfico à seguir, percebe-se claramente a visão 

do aluno a cerca da dificuldade de aprendizagem. 56% acreditam que sim, os novos 

recursos tecnológicos como computador, celular e tablete facilitam a aprendizagem, 

desde que esse uso seja acompanhado e orientado pelo professor. 

 

Gráfico 6: Com os novos recursos tecnológicos chegando ao ambiente escolar, a 

dificuldade de aprendizagem fica cada vez mais extinta? 

 

Fonte: Kotikoski (2018) 

 

Saber aproveitar bem as novidades presentes nos meios tecnológicos exige 

muito do adolescente e mais ainda do professor, pois é este que deve disseminar no 

aluno o interesse pelos assuntos e facilitar aos mesmos, propor conceitos que façam 

com que essa busca de conhecimentos aflore automaticamente em cada um os 

levando utilizar os diversos recursos disponíveis e ao seu alcance. 

Em uma breve investigação feita ao campo escolar pesquisado, foi visível 

que o laboratório de informática utilizado pelos alunos é bem completo, consiste em 

uma sala iluminada e refrigerada com ar condicionados e com aparelhos 

computadores em bons estados de conservação e todos com conexões via internet. 
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Quanto ao seu uso, a pesquisa mostrou que, 50% dos alunos afirmam sentir 

uma melhora dentro do ensino quando a aula e complementada com o uso do 

computador escolar, já os outros 50% afirmam que a contribuição é mínima, que 

tanto faz a aula ser em sala de aula ou no laboratório de informática, o 

conhecimento se resume a um mesmo resultado. 

 

Gráfico 7: Qual a importância da atribuição do uso do computador na escola? 

 

Fonte: Kotikoski (2018)  

 

Ainda no conceito de aprendizado com o uso dos computadores escolares, a 

grande falha perceptível, é que muitos professores se sentem perdidos diante o 

inovador, e deixar o aluno diante computadores ligados a internet deixam esses 

mesmo professores vulneráveis a questionamentos imprevistos onde não são 

capazes de responder. 

Kalinke (2004) afirma dentro do seu conceito que, o professor que utiliza o 

laboratório de informática obtém mais resultados positivos e bom proveito dentro da 

tecnologia, sendo também a escola beneficiada, pois há uma redução significativa 

das aulas de assistência e reforço, permitindo então maior tempo para atividades 

paralelas apropriando as novidades tecnológicas com a finalidade de aumento de 

conhecimentos e aproveitamento escolar. 

Muitos alunos tem total consciência quanto aos benefícios e malefícios do uso 

das redes sociais em pleno avanço tecnológico. Sabem tirar proveito dos muitos 
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conteúdos educativos existentes, e sabem que o uso incorreto pode sim fazer com 

os conceitos sejam influenciados. 

Os resultados obtidos pela pesquisa respondida pelos alunos do 1º ano da 

Escola Estadual 19 de Julho, provam que 69% dos jovens seguem as orientações 

de seus professores e faz dos seus momentos extra classes momentos de estudos e 

pesquisas dentro diversos meios tecnológicos, enquanto 31% dos entrevistados 

admitiram deixar para estudar apenas na escola mesmo, tendo a grande parte do 

seu tempo dedicado apenas fins próprios e o uso da rede apenas para 

relacionamentos comunicativos pessoais. 

 

Gráfico 8: Fora da ambiente escolar, sua rotina condiz com as orientações 

recebidas dentro da escola? 

 

Fonte: Kotikoski (2018) 

 

Kalinke (2004), diz dentro do da sua teoria que o professor é sempre o 

incentivador, e este deve estar sempre empenhado em fazer com que despertem em 

seus alunos o interesse pelo estudo não somente em sala, mais também fora do 

ambiente escolar. 

Dentro das questões descritivas 3 alunos entrevistados não souberam ou 

não opinaram nem uma das perguntas propostas, no entanto os outros entrevistados 

responderam e declararam suas opiniões por extenso. 
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Tabela 4: Qual a influência que a rede social exerce no meio educacional? 

Entrevistado Resposta 

Aluno 1 “Depende do método de uso.” 

Aluno 2 “Exerce uma influência boa, pois existem aplicativos e sites que 

auxiliam para responder as questões escolares.”  

Aluno 3 “Boa, pois existem aplicativos que são educativos.” 

Aluno 4 “Influência apenas para troca de informações.” 

Aluno 5 “Boa, pois na hora que a gente precisa a internet está aqui para nos 

ajudar.” 

Aluno 6 “Usada de modo correto, há muito influência.” 

Fonte: Kotikoski (2018) 

 

Diante da pergunta: “Na sua opinião, qual a influência que a rede social 

exerce no meio educacional?” 54% dos alunos responderam que “nenhuma”, 

disseram que a educação não é influenciada pela rede social, por outro lado 46% 

dos entrevistados declararam de alguma maneira as formas como ocorrem essa 

influência, é o que podemos observar na tabela 4. Dentro das falas transcritas, cale 

observar que os alunos (2) e (3) afirmaram haver uma boa influencia educacional, 

pois dentro dos meios sociais existem diversos aplicativos e sites que são 

educativos capazes de auxiliar no momento de aprendizagem. 

Dentro das visões de Souza et al (2011) a sala de aula não é o único lugar 

onde ocorre a aprendizagem e que a comunicação pode proporcionar, através de 

variados meios, a formação de diferentes ambientes de educativos. 
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Tabela 5: Existe comunicação com o(s) seu(s) professor(es) e colegas por meio de 

redes sociais com a total finalidade educativa? Justificativa. 

Entrevistado Resposta 

Aluno 1 “Não existe.” 

Aluno 2 “Com alguns professores, não são todos que se dispõem na rede 

social.” 

Aluno 3 “Sim, Mais não são todos que se dispõem na rede social.” 

Aluno 4 “Não tenho celular.” 

Aluno 5 “Sim, através de whats, facebook e outros meios.” 

Aluno 6 “Sim, para dúvidas de trabalhos” 

Aluno 7 “Só com meus colegas” 

Aluno 8 “Muitas vezes sim, mais é difícil” 

Aluno 9 “Sim, whatsapp.” 

Aluno 10 “Sim, Porque que da pra passar atividade pelo celular, 

computador, etc..” 

Aluno 11 “Sim, apenas com os colegas.” 

Aluno 12 “Sim, converso com meus colegas.” 

Aluno 13 “Sim, whatsapp.” 

Fonte: Kotikoski (2018) 

 

Quando questionados sobre a comunicação entre os mesmo e seus 

professores e colegas com a finalidade educativa, o aluno (1) disse não haver nem 

um tipo de comunicação; os alunos (2) e (3) disseram haver pouca comunicação 

com os professores, pois eles pouco se dispõem virtualmente; os alunos (5), (9) e 

(13) disseram haver interação através de aplicativos sociais (whatsapp e facebook); 

os alunos (7), (11) e (12) disseram comunicar-se apenas com seus colegas; O aluno 

(10) ressaltou a facilidade da transferência de atividades através do celular e do 

computador. 

 O uso das ferramentas tecnológicas deveriam ser prioridades dentro da 

mediação de saberes, visto que o educador deve sempre propor aos seus alunos 

algo que ele possa fazer além da escola, como por exemplo, trabalhos 

extraescolares e atividades que façam com que esse aluno envolva a educação no 

seu conhecimento fora da sala de aula. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A tecnologia e o uso das redes sociais, juntamente com o excesso de 

informações disponíveis na internet, vêm alterando o comportamento de muitas 

pessoas, principalmente dos adolescentes e jovens. Rapidamente, novas formas de 

comunicações e novos gêneros vão se expandindo e trazendo consigo grandes 

propostas ainda emblemáticas para o meio educacional. 

Em meio a essas transformações, envolvendo avanço tecnológico e domínio 

de escrita, a problemática Tecnologia de Informação e Comunicação juntamente 

com o uso da rede social como facilitadores na aprendizagem da escrita, desafia a 

formação de novos escritores, sendo esses questionados diante uma sociedade que 

cobra muito o tradicionalismo e a formalidade como sendo a forma correta de se 

expressar. 

Fazendo uma ponte entre os resultados obtidos pela pesquisa aqui 

discutidos, foi possível ver que a atuação da Escola Estadual de 19 de Julho ainda é 

tradicional e recuada, no quesito tecnologia em sala de aula, ficando nítido dentro 

dos resultados que os alunos ainda se sentem desorientados quando estão 

navegando em rede, e que entre os mesmos e os professores, há uma grande 

barreira que separa educador e aluno. 

A hipótese inicial de que a tecnologia junto a uma dinamicidade pode propor 

uma melhora na escrita, fica então confirmada, pois, mesmo o campo escolar não 

sendo totalmente propício a tal atividade, os resultados mostraram que a dificuldade 

de aprendizagem ficou mais extinta com os novos recursos tecnológicos e grande 

parte dos entrevistados dizem saber diferenciar escrita formal e informal, sendo seus 

vícios de escritas momentâneos, tendo a consciência de se policiar constantemente 

durante de criação de textos. 

Os grandes avanços digitais e tecnológicos são grandes ferramentas que 

aliadas à educação, são capazes de modificar uma geração de adolescentes que 

estão sempre atentos às mudanças e dispostos a aceitar algo inovador. 
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APÊNDICE 
 
Apêndice A. Questionário aplicado aos alunos da escola em estudo 

 

Questionário destinado a uma pesquisa de intuito acadêmico, organizado para 

identificar a percepção dos alunos a cerca da influencia da rede social no 

aprendizado e na escrita. Caro (a) colega, por favor, responda todas as perguntas. 

Caso não compreenda a pergunta em questão, retire sua dúvida com o 

entrevistador. As informações coletadas, assim como as fontes ou pessoas que as 

forneceram, serão mantidas incógnitas. 

 

1 – Você tem acesso direto a algum meio tecnológico e rede social? 

( ) Sim     ( ) Não 

 

2 – Você acha que os meios tecnológicos influenciam diretamente nos vícios de 

escrita? 

( ) Sim, pois nos acostumamos a escrever rápido e estamos sempre em 

constante comunicação; 

( ) Não, pois tenho total consciência e me policio constantemente para manter 

uma escrita formal. 

 

3 - O aluno tem acesso direto à rede social dentro da sua escola? 

( ) Sim, os mesmos fazem uso das redes sempre que possível. 

( ) Não, pois o uso das redes sociais causam grandes distrações 

 

4 – Você utiliza algum aplicativo social como apoio ao seu aprendizado? 

( ) Sim. Qual (is): _________________________________________________ 

( ) Não, utilizo apenas para relacionamentos pessoais; 

( ) Nenhuma das alternativas. 

 

 

 

 



56 
 

 
 

5 - Hoje uma das formas de comunicação mais abrangente são as redes sociais, 

grupos de estudos e outros. Você acredita que com as redes sociais em ampla 

dimensão, o estudo e o aprendizado de determinados conteúdos ficou mais 

facilitado? 

( ) Sim, pois é uma estratégia que temos de troca de informações e 

aprendizagem. 

( ) Não, pois as redes sociais atrapalham a realização de pesquisas e muitas 

vezes ocorre a dispersão. 

 

6 -Com os novos recursos tecnológicos chegando ao ambiente escolar, a dificuldade 

de aprendizagem fica cada vez mais extinta? 

( ) Sim, porém os professores devem estar sempre nos acompanhando e 

orientando para que haja um conhecimento positivo e orientação sobre a escrita 

formal dentro do meio social. 

( ) Não, o uso de tecnologias não surte efeitos positivos em relação a 

aprendizagem, muito pelo contrário, acarreta vários vícios de escrita. 

 

7 - Qual a importância da atribuição do uso do computador na escola? 

( ) Melhora o ensino no geral ( ) A contribuição é mínima 

 

8 – Fora do ambiente escolar, sua rotina condiz com as orientações recebidas 

dentro da escola? 

( ) Sim, utilizo meios tecnológicos para resolver questões propostas para casa, 

como elaboração de pesquisas e trabalhos escolares; 

( ) Não, estudo apenas na escola mesmo. 

 

9 – Na sua opinião, qual a influência que a rede social exerce no meio educacional? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10 – Existe comunicação com o(s) seu(s) professor(es) e colegas por meio de redes 

sociais com a total finalidade educativa? Justifique. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo A. 
 
 


