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Resumo – Este artigo tem como objetivo apresentar o resultado parcial de um estudo em 
desenvolvimento sobre  a percepção dos professores dos anos iniciais, alunos em formação 
por meio da educação a distância (EaD), sobre (i) o reflexo do próprio processo de 
aprendizagem da língua escrita na sua prática docente; (ii) a influência das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC) no ensino e aprendizagem da língua escrita dos/pelos seus 
alunos; (iii) a influência das TIC na produção de crianças em fase de aprendizagem da 
escrita. A coleta de dados dos professores foi realizada mediante aplicação de 
questionários, com questões fechadas e semiabertas; a de crianças em fase de 
aprendizagem da escrita, por meio da produção de frases e textos. Para análise dos dados, 
optou-se pela metodologia qualitativa. Esta investigação parte da concepção chomskyana 
de língua, segundo a qual a aquisição de língua oral consiste em um processo inato, ou 
seja, o ser humano nasce dotado geneticamente de uma capacidade inata para adquirir 
qualquer língua a qual seja exposto durante o período de aquisição de linguagem. No que 
tange, às análises de produção escrita das crianças, serão embasadas nos pressupostos 
chomkyanos de investigação linguística. 
 
 Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem de língua portuguesa. Educação a Distância.     
Tecnologias da Informação e da comunicação. Inatismo. 

Abstract – This article has the objective to present the partial results of a under 
development study about teachers' initial years perceptions, students in training by 
means of distance education, about (i) the reflex of the own written language learning 
process over his/ her practice of teaching; (ii) the influence of information and 
communications technologies (ICT) over the teaching and learning of the written 
language of/ by students; (iii) the influence of ICT over the production of children in 
phase of written language learning. Data collection with teachers was made by applying 
surveys with closed and semi-open questions; children in learning phase’s survey were 
made by analyzing samples of texts and phrases. For the data collection, it was opted 
for the qualitative methodology. This investigation uses Chomsky's conception of 
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language, which says that the oral language acquisition consists in a innate process, 
that is, human being is born genetically gifted of a innate capacity to acquired any 
language to which he/she is exposed during the language acquisition period. With 
regards to the analysis of children's written production, they will be based on Chomsky's 
linguistics research assumptions. 

Keywords: Portuguese language teaching-learning. Distance Education. Information and 
Communications Technologies. Innatism. 

  

1. Considerações Iniciais 
Este estudo investigou a percepção de um grupo de acadêmicos da quarta fase do 
curso de Pedagogia a distância, da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc), sobre a influência das tecnologias da informação e comunicação (TIC) no 
ensino e aprendizagem da língua escrita. Os sujeitos de pesquisa já atuam como 
professores, razão pela qual possuem recursos para realizar uma reflexão acerca da 
própria atividade docente no que diz respeito (i) ao ensino e aprendizagem da língua 
portuguesa, (ii) ao reflexo de suas primeiras vivências como alunos nas suas atuais 
práticas pedagógicas e (iii) à percepção da influência das tecnologias da informação 
e comunicação (TIC) na escrita de seus alunos. 

Para tanto, elegeu-se o método qualitativo, mediante a aplicação de pré-teste 
de questionários com perguntas fechadas e semiabertas. Na modalidade fechada, 
realizaram-se perguntas dicotômicas, cujas alternativas de resposta eram “sim” e 
“não” e perguntas com várias respostas possíveis, conhecidas como múltipla 
escolha. Nas perguntas semiabertas, buscou-se um complemento às respostas 
fechadas ao indagar “como?”, “por que?”, “de que modo?”.  

Na análise dos dados, considerou-se a inserção dos acadêmicos em um 
universo que exige o domínio das TIC, uma vez que o curso se dá à distância. 
Também foi sopesado o fato de os sujeitos de pesquisa já terem cursado algumas 
disciplinas na área da Linguagem, o que lhes deu acesso a modernas concepções 
teóricas da Linguística. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: primeiro o aporte teórico de 
base inatista e algumas ponderações da relação entre TIC e língua materna; depois, 
a apresentação e análise dos dados dos professores em atividade que também são 
acadêmicos de Pedagogia a distância; em seguida, a validação dos resultados por 
meio da análise dos dados de crianças em fase de aprendizagem da escrita; por fim, 
as considerações finais. 

2. Quadro Teórico 

2.1- Perspectiva chomskyana 
Todo ser humano possui uma capacidade inata para a linguagem que o faculta a 
adquirir qualquer língua natural a que seja exposto, graças a faculdade da 
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linguagem. Noam Chomsky (1965) defende que o ser humano é dotado de um 
mecanismo biológico inato para a aquisição da linguagem, cujo funcionamento não 
depende diretamente do meio. Essa disposição inata para a competência linguística 
é chamada de faculdade da linguagem (KENEDY, 2009, p. 129), está inscrita na 
gramática internalizada e permite aos indivíduos a aquisição de qualquer língua 
humana. Os conhecimentos que fazem parte do mecanismo biológico linguístico do 
ser humano são denominados pelo gerativismo como “gramática universal”. 

 [...]Chomsky afirma que existe uma gramática universal, que é uma matriz 
biológica responsável pela grande semelhança entre as línguas e pela rapidez com 
que as crianças aprendem a falar. Segundo essa concepção, o homem já nasce 
provido de uma grande variedade de conhecimentos linguísticos e não linguísticos. 
[...] No caso da aquisição da linguagem, o meio cumpriria o papel de acionar o 
dispositivo de aquisição da língua. (CEZARIO e MARTELOTTA, 2009, p. 208)  

O objeto de estudo da Teoria Gerativa é a língua interna (língua-I), ou seja, 
aquela internalizada pelo falante, inscrita pouco a pouco em sua gramática universal, 
cujo abastecimento acontece com as informações recebidas do meio denominadas 
inputs. Os inputs é que determinam qual língua será adquirida por aquele sujeito 
específico. A língua externa (língua-E), relacionada ao uso social da linguagem, não 
é o foco do modelo gerativista de Chomsky. No entanto, os estudos advindos desse 
modelo apresentam contribuições de alta relevância para compreensão dos 
fenômenos linguísticos relacionados à língua e é sob essa égide que se pautarão 
nossas análises. Nesse sentido, salienta-se que o contato com as teorias linguísticas 
é essencial para o professor compreender que, ao chegar na escola, a criança já é 
uma falante competente de sua língua. A partir daí, cumpre-lhe identificar o estágio 
linguístico dos(as) educandos(as), com o fim de eleger as estratégias didáticas que 
subsidiarão um ensino eficiente da língua escrita. Além disso, a compreensão dos 
fenômenos linguísticos envolvidos na produção escrita da criança, podem ser melhor 
explicados e compreendidos à luz de uma teoria que se mostra explicativa desde o 
processo inicial de aquisição de linguagem. Mas o que muda na prática? A própria 
prática pedagógica. O professor deve ver o aluno não como uma tabula rasa, mas 
como um ser dotado de conhecimentos, competência linguística. A partir disso, o 
foco do professor não será o de “ensinar o aluno a falar bem o português”, já que 
isso de fato ele já sabe, já mobiliza com destreza as regras de sua língua desde 
mais ou menos os três anos de idade. Diante disso, o foco será sob o 
desenvolvimento daquilo que a criança não domina: as convenções da escrita, a 
leitura ou mesmo os diferentes gêneros discursivos orais que não são parte de seu 
repertório linguístico, os quais é mais pertinente tratar no bojo do desenvolvimento. 
Dito de outro modo, a criança terá de desenvolver outras habilidades linguísticas 
orais a fim de dar conta das distintas situações do cotidiano a que são expostas. 

Ao adentrar na sala de aula, além de estar teoricamente amparado por 
sólidos saberes linguísticos, como os mencionados acima, o professor não pode 
ignorar que os estudantes atuais estão imersos em uma cultura digital. Nesse 
contexto, cabe investigar de que forma o contato dos(as) estudantes com as TIC 
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tende a influenciar o ensino e a aprendizagem da língua materna.  

2.2- TIC e língua escrita 
Miranda (2007) entende que o termo Tecnologia da Informação e Comunicação 
(TIC) diz respeito ao entrelaçamento da tecnologia computacional com a tecnologia 
das telecomunicações, tendo sido a Internet (World Wide Web – www) a principal 
responsável pelo crescimento e potencialização da utilização das TIC.  

De acordo com Marcuschi (2004), a Internet é baseada na escrita. Crystal 
(2001 apud MARCUSCHI 2004, p. 18-19) destaca três aspectos da linguagem 
utilizada na Internet: 

do ponto de vista dos usos da linguagem, temos umas pontuação minimalista, uma 
ortografia um tanto bizarra, abundância de siglas, abreviaturas nada convencionais, 
estruturas frasais pouco ortodoxas e uma escrita semi-alfabética; do ponto de vista 
da natureza enunciativa dessa linguagem, integram-se mais semioses do que 
usualmente, tendo em vista a natureza do meio com participação mais intensa e 
menos pessoal, surgindo a hiperpessoalidade; do ponto de vista dos gêneros 
realizados, a Internet transmuta de maneira bastante complexa gêneros existentes, 
desenvolve alguns realmente novos e mescla vários outros. O fato inconteste é que a 
Internet e todos os gêneros a ela ligados são eventos textuais fundamentalmente 
baseados na escrita.  (MARCUSCHI, 2004, p.19) 

Outras características da linguagem digital são elencadas por Santos (2010): 

A linguagem digital também se caracteriza pela redução das palavras (cortes 
realizadas em alguns vocábulos, tendo como princípio norteador o som eles evocam, 
a exemplo de q, vc, blz, kra, kd para indicar, respectivamente, que, você, beleza, 
cara, cadê). Além disso, distingue-se pela marcação de sílabas tônicas através do uso 
da letra h no final do vocábulo (a exemplo de soh para indicar só), por modificações 
na representação convencional dos sons nasais (como, por exemplo, o uso de naum e 
baum para representar os vocábulos não e bom) e pelo uso de gírias. (SANTOS, 
2010, p. 8) 

Ao se admitir o contato cada vez mais comum de crianças com as TIC, Liz e 
Trindade (2013), partem da hipótese de que os traços linguísticos característicos de 
uma escrita “de internet” não estarão presentes em fase inicial de aprendizagem da 
língua escrita, mas apenas depois da apropriação inicial do código escrito. Nesse 
sentido, cabe ainda investigar de que modo os professores irão adequar seus 
saberes ao contexto dinâmico da sociedade da informação, alinhando o ensino e a 
aprendizagem da língua escrita às teorias linguísticas e às TIC. 
 

3. Descrição e Análise dos dados 

3.1- Dados dos professores 
Das 10 dez questões constantes da pré-testagem dos questionários aplicados aos 
professores, três delas se destacaram como relevantes para os fins deste estudo: 
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- A forma como você aprendeu a ler e escrever exerce de algum modo 
influência em sua prática docente? 

- Você percebe algum reflexo das atuais Tecnologias da Informação e 
Comunicação na aprendizagem da escrita e da leitura dos seus alunos? Se sim, 
qual? 

- Você acha que o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação 
facilitam o aprendizado da escrita e da leitura?  

Os sujeitos de pesquisa começaram sua trajetória escolar no período em que 
as tecnologias resumiam-se a TV, videocassete e videogame. Lousa, giz e cartilhas 
eram os principais recursos didáticos utilizados para o ensino da língua portuguesa, 
marcado por atividades, na maior parte, monótonas e repetitivas.  

Ao retomarem sua formação, esses mesmos sujeitos – já atuantes como 
professores - optaram pela Educação a Distância (EAD) para cursarem Pedagogia, 
encontrando um cenário científico e tecnológico diverso daquele que vivenciaram.  

Perguntados se a forma como aprenderam a ler e a escrever se reflete em 
suas práticas pedagógicas, dos 35 (trinta e cinco) sujeitos, 17 (dezessete) 
responderam que sim, percebem reflexos da própria aprendizagem da leitura e 
escrita em seu cotidiano docente, e 18 (dezoito) responderam que não, não 
percebem esse reflexo. 

Ao investigar de que forma se dava esse reflexo, observou-se que esses 
professores ainda operam com as práticas, frutos de suas experiências, 
reproduzindo práticas consideradas eficientes no ensino e aprendizagem de língua 
portuguesa quando eram alunos. Nesse sentido, a resposta de um sujeito de 
pesquisa, a título de amostragem, a seguir é elucidativa: 

 
Figura 1 – resposta de um sujeito de pesquisa 

 
 Fonte: acervo das pesquisadoras. “Quando o aluno apresenta dificuldade no 

processo de ensino aprendizagem recorro a silabação e soletração”. 

 
Outra maneira pela qual se observou o reflexo dos primeiros anos escolares 

no ensino e aprendizagem da língua portuguesa foi no sentido oposto ao 
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anteriormente exemplificado, ou seja, de os professores desejarem construir uma 
praxis diferente daquela vivenciada quando eram alunos: 
 

Figura 2 – resposta de um sujeito de pesquisa 

 
Fonte: acervo das pesquisadoras. “de mudar a prática em sala de aula com novas 

formas de atualidade” 

A apropriação dos conhecimentos adquiridos no curso de Pedagogia, pautado 
em pesquisas linguísticas atualizadas, fornecem subsídios para que os professores 
transformem suas vivências em sala de aula de maneira que alcancem um ensino de 
língua mais eficiente e adequado ao contexto científico, tecnológico e informativo em 
que seus alunos estão inseridos. 

Os cadernos pedagógicos elaborados pela equipe de linguagem do CEAD 
(Centro de Educação a Distância)/UDESC, (MARTINS FILHO et al., 2012) também 
fornecem um embasamento teórico consistente, com destaque para as diferentes 
concepções de língua(gem), escolas linguísticas, metodologias para a alfabetização 
e indicação de farta bibliografia que possibilita o aprofundamento em aspectos de 
maior interesse para cada profissional, conforme sua área de atuação. 

Também são de grande valia os ensinamentos de (Lemle, 2009), que em seu 
“Guia Teórico do Alfabetizador” sistematiza o processo de ensino e aprendizagem da 
escrita. Na obra são elencadas as capacidades necessárias para a alfabetização, os 
problemas encontrados durante o processo, as relações entre sons e letras e as 
variações linguísticas. 

Prosseguindo na análise dos dados dos professores, no tocante à influência 
que as TIC possivelmente exerceriam sobre a apropriação da língua escrita, 33 
(trinta e três) dos 35 (trinta e cinco) sujeitos que responderam ao pré-teste do 
questionário percebem a influência das mencionadas tecnologias na aprendizagem 
da escrita e leitura de seus alunos, no sentido de facilitá-la. É o que se confirma ao 
contabilizar 27 (vinte e sete) indivíduos admitindo que as TIC facilitam a 
aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos, ainda que não apontem 
concretamente quais os traços que se refletem na apropriação da língua escrita. Na 
questão acerca da interferência das TIC, observaram-se respostas variadas e 
generalistas, como a que segue:  
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Figura 3 – resposta de um sujeito de pesquisa 

 
Fonte: acervo das pesquisadoras. “As vezes interfere de maneira positiva mantendo 
os alunos atualizados e outras vezes de forma negativa, onde computador e internet 

passa a ser o centro de tudo”. 

A imprecisão da resposta abaixo evidencia a dificuldade do sujeito de 
pesquisa em identificar de que forma as TIC facilitam a aprendizagem da leitura e da 
escrita: 
 

Figura 4 – resposta de um sujeito de pesquisa 

 
Fonte: acervo das pesquisadoras. “Pois a procura por conteúdos é maior e as 

crianças se identificam muito mais”. 

A diversidade de respostas referentes a como as TIC podem facilitar a 
aprendizagem da leitura e da escrita, entretanto, indicam a ausência de consenso 
sobre os fatores causadores dessa facilitação e apontam para a necessidade de 
novos e aprofundados estudos na área. 
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Figura 5 – resposta de um sujeito de pesquisa 

 
Fonte: acervo das pesquisadoras. “O aluno em situações diferentes pode com as 

TICs ampliar o seu conhecimento da língua, independente da metodologia utilizada”. 

As características das respostas dos sujeitos de pesquisa sugerem, entre 
outros fatores, a urgência na elaboração de estudos que considerem o cenário 
tecnológico no ensino e aprendizagem da língua portuguesa, de modo a subsidiar os 
professores no ensino aos alunos chamados “nativos digitais”. 
 
4. Descrição e Análise dos dados 

4.1- Produção escrita das crianças 
Para o desenvolvimento desta pesquisa de natureza qualitativa, especificamente no 
que concerne à coleta de dados de produção da escrita da criança das séries 
iniciais, procedeu-se a análise documental inicialmente, do acervo das 
pesquisadoras. No entanto, a amostra se provou insuficiente, sendo assim, 
procedeu-se à coleta de dados em escolas da rede pública da Região Sul de Santa 
Catarina a fim de obter os dados descritivos mediante contato direto do pesquisador 
com a situação do objeto de estudo. Neves (1996) explica que nas pesquisas 
qualitativas, é frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos, 
mediante contato direto e interativo com o objeto de estudo, segundo a perspectiva 
dos participantes da situação estudada, e a partir daí, situa sua interpretação dos 
fenômenos estudados.  

Em função do perfil dos sujeitos de pesquisa, considerando a faixa etária, ano 
escolar e do desenvolvimento e estágio de aprendizagem da escrita, os gêneros 
discursivos solicitados, bem como a dinâmica aplicada para a coleta dos dados, 
foram diferentes. 

Conforme mencionou-se acima, esta pesquisa partiu de uma análise de 
dados documentais de acervo das pesquisadoras e que pela insuficiência desses 
dados, procedeu-se a uma coleta realizada com algumas turmas do 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental de três escolas públicas do sul do estado (duas estaduais e uma 
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municipal). Foi realizada uma atividade informal com as crianças das turmas do 2º 
ao 5º ano, em que se solicitou que escrevessem um bilhete ao colega de classe. 
Nesse contexto de produção, diante da atividade proposta, o próprio gênero 
discursivo possibilitava que o aluno não se preocupasse com o uso da norma culta, 
mas que escrevesse livremente em sua variedade linguística. Já nas turmas do 1º 
ano, a dinâmica foi distinta por estarem em fase inicial de apropriação da escrita e 
por não produzirem textos na perspectiva de gêneros discursivos. Foram coletados 
apenas registros de seus cadernos e escritas espontâneas através de gravuras, 
justamente por tratar-se de crianças que ainda estão no início do processo de 
aprendizagem da escrita. Considerando que a análise dos dados está em 
andamento, apresenta-se o que foi coletado e analisado até o momento: 

 

4.2- Produção Escrita: 1º ano 
Para coletar os dados nas turmas do 1º ano solicitou-se que as crianças 
escrevessem frases a partir de gravuras. Obtivemos então frases simples e curtas 
de acordo com sua fase inicial de apropriação da escrita. 

 
Escrita de criança do 1º no/acervo das pesquisadoras. 



2148

ESUD 2014 – XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 
Florianópolis/SC, 05 – 08 de agosto de 2014 - UNIREDE 

 

10 

O texto acima foi produzido por uma criança do 1º ano de uma escola 
municipal da região sul de Santa Catarina. Neste texto não há traços de influência 
das TIC na escrita da criança. Por outro lado, é perceptível a presença de traços da 
oralidade como nos usos de termos “divagar”, por exemplo. Além disso, perceba 
como o aluno grafa a palavra rápido com “RR”, representando o fonema /r/ em 
distinção ao fonema /R/ como o presente nos seguintes contextos: cara, vara, Laura. 
Ainda nessa produção, é possível observar uma característica marcante da 
transposição da oralidade para a escrita na grafia do verbo encontrar, escrito da 
seguinte forma: “O menino encontro o cachorro”.  Veja que o verbo em destaque 
está na terceira pessoa do pretérito indicativo, mas com a supressão da vogal u, que 
na oralidade dessa criança, não é pronunciada.  

4.3- Produção Escrita: 2º ano 
Em uma turma do 2º ano de uma escola estadual foram coletados alguns poemas 
que as crianças estavam escrevendo para o Sarau da escola. Os poemas foram 
recolhidos, ainda na sua primeira versão, sem correção ou interferência do 
professor. 
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O texto acima foi produzido por uma criança do 1º ano de uma escola 
municipal da região sul de Santa Catarina. Neste texto não há traços de influência 
das TIC na escrita da criança. Por outro lado, é perceptível a presença de traços da 
oralidade como nos usos de termos “divagar”, por exemplo. Além disso, perceba 
como o aluno grafa a palavra rápido com “RR”, representando o fonema /r/ em 
distinção ao fonema /R/ como o presente nos seguintes contextos: cara, vara, Laura. 
Ainda nessa produção, é possível observar uma característica marcante da 
transposição da oralidade para a escrita na grafia do verbo encontrar, escrito da 
seguinte forma: “O menino encontro o cachorro”.  Veja que o verbo em destaque 
está na terceira pessoa do pretérito indicativo, mas com a supressão da vogal u, que 
na oralidade dessa criança, não é pronunciada.  

4.3- Produção Escrita: 2º ano 
Em uma turma do 2º ano de uma escola estadual foram coletados alguns poemas 
que as crianças estavam escrevendo para o Sarau da escola. Os poemas foram 
recolhidos, ainda na sua primeira versão, sem correção ou interferência do 
professor. 
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Texto do 2º ano/acervo das pesquisadoras. 

 
Observa-se que na produção escrita acima, não há traços visíveis de 

influência das TIC. Porém, pode-se verificar os traços da oralidade muito marcantes 
na escrita da criança na grafia dos termos “tembem”, “ção igual”, “tranto”, o que 
mostra explicitamente a complexidade do processo de passagem de apropriação da 
língua oral, que ocorre de uma forma natural, para a apropriação da língua escrita, 
onde o aluno teria escrito também, são iguais, dentro, um processo que necessita de 
intervenção, dada a natureza não natural desse. Cagliari (2009) apresenta um 
estudo das relações entre sons e letras que permitem a decifração da escrita e da 
leitura bem como a observação da fala do aluno para sua escrita. Nesse caso, como 
explica Cagliari, o valor fonético das letras só pode ser determinado pelo 
conhecimento da variação linguística e da ortografia das palavras. Aqui, o aluno é 
falante de um dialeto diferente da norma culta, ou seja, fala na sua variação 
linguística e acaba escrevendo da mesma forma.  

Ainda no 2º ano, em uma escola municipal, solicitou-se aos alunos que 
escrevessem um bilhete para seu colega de classe, no qual ele explicasse o motivo 
de não ter feito a tarefa.  
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Dados de criança do 2º ano/acervo das pesquisadoras. 

Em mais esse dado, não aparecem os traços de influência das TIC, mas 
reforça novamente a disposição da criança em escrever como fala. As palavras 
“viaja” e “bejos”, retratam que a escrita não registra o r ou o i, porque a criança, 
nesse caso, não pronuncia essas letras quando fala. No português brasileiro 
(doravante PB), o infinitivo é marcado fonológica e morfossintaticamente por dois 
traços, a saber, tonicidade e terminação em fonema vibrante. Quanto à tonicidade, 
trata-se de um vocábulo oxítono, no que se refere à terminação vibrante, trata-se de 
uma desinência de modo e tempo, o que caracteriza o fonema /r/ como categoria 
duplamente marcada. Conforme apontam estudos nas áreas de sociolinguística, 
como o de Mollica (1997), as marcas linguísticas que são redundantes no PB estão 
sofrendo apagamento. Perceba ainda a grafia do ditongo beijos, a qual se apresenta 
reduzida na escrita da criança. Quando isso acontece, diz-se que é uma forma 
reduzida por assimilação a b[e]jo; do mesmo modo que acontece com outros 
ditongos como pouco – p[o]co, roupa – r[o]pa, etc. 

Embora nesses dados não se verifique a presença de traços influenciados 
pelas TIC, visivelmente se constituem como um material rico para análise e 
compreensão dos fenômenos linguísticos que ocorrem durante a aprendizagem da 
língua escrita. 
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4.4- Produção Escrita: 3º ano    
Nas turmas do 3º ano das escolas estaduais e municipais de uma cidade da região 
sul do Estado, foram feitas atividades entre os alunos na forma de bilhete-convite. 
Foi proposto que escrevessem ao colega convidando para fazer algo que gostassem 
como, assistir um filme ou programa de TV preferido. 

 
Dados de crianças do 3º ano/acervo das pesquisadoras. 

No bilhete acima não foi encontrado interferência das TIC, porém, diferente 
dos registros do 1º e 2º ano, aqui, as crianças já começam a escrever de acordo 
com a ortografia convencionada. Percebe-se que as palavras são escritas de acordo 
com a convenção vigente, ou seja, com as regras de ortografia, até mesmo com os 
acentos. Ainda nessa fase, é visível a não apropriação das regras de pontuação. 
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4.5- Produção Escrita: 4º ano 
Nas turmas do 4º ano de uma escola municipal, solicitou-se que escrevessem um 
convite ao colega de classe convidando-o para participar de uma festa (festa do 
pijama, aniversário ou outra de sua preferência).  

 
Dados de criança do 4º ano/acervo das pesquisadoras. 

Perceba na escrita do gênero convite acima, que se apresenta claramente 
traços de uma escrita típica do gênero bate-papo na escrita do pronome você, 
grafado como “VC” e ainda a repetição de “k” onomatopaico, utilizado nas redes 
sociais ou e-mails para expressar risos. Isso reflete fortemente a influência das TIC 
no processo de escrita. Adicionalmente, perceba que na produção desse gênero 
discursivo, não se verifica a preocupação do aluno com a pontuação, o que mostra o 
caráter natural e espontâneo do ambiente gerado para a aplicação desse 
experimento. 
 
4.6- Produção Escrita: 5º ano 
Nas turmas do 5º ano, também solicitou-se aos estudantes de uma escola estadual 
que escrevessem um convite a um colega convidando-o para participar de uma festa 
(festa do pijama ou de aniversário).  
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4.5- Produção Escrita: 4º ano 
Nas turmas do 4º ano de uma escola municipal, solicitou-se que escrevessem um 
convite ao colega de classe convidando-o para participar de uma festa (festa do 
pijama, aniversário ou outra de sua preferência).  

 
Dados de criança do 4º ano/acervo das pesquisadoras. 

Perceba na escrita do gênero convite acima, que se apresenta claramente 
traços de uma escrita típica do gênero bate-papo na escrita do pronome você, 
grafado como “VC” e ainda a repetição de “k” onomatopaico, utilizado nas redes 
sociais ou e-mails para expressar risos. Isso reflete fortemente a influência das TIC 
no processo de escrita. Adicionalmente, perceba que na produção desse gênero 
discursivo, não se verifica a preocupação do aluno com a pontuação, o que mostra o 
caráter natural e espontâneo do ambiente gerado para a aplicação desse 
experimento. 
 
4.6- Produção Escrita: 5º ano 
Nas turmas do 5º ano, também solicitou-se aos estudantes de uma escola estadual 
que escrevessem um convite a um colega convidando-o para participar de uma festa 
(festa do pijama ou de aniversário).  
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Dados de crianças do 5º ano/acervo das pesquisadoras. 

No convite acima, é possível verificar a influência das TIC quando lemos a 
palavra “BJS”. Os dois escritos apresentam tal influência, além do desenho, 
representado por um sorriso e dois olhinhos, muito utilizado nos e-mails e nos bate-
papos através dos emoticon. Outra característica observada na pesquisa do 5º ano, 
é quanto ao cuidado que procuram ter nos trabalhos desenvolvidos em sala de aula. 
Os alunos, como já possuem certo domínio da língua escrita, esforçam-se para não 
utilizar termos das TIC nos textos de sala de aula. Por isso, mesmo realizando uma 
atividade informal na escola, ficaram atentos as normas da linguagem escrita, 
distraindo-se poucas vezes, como no texto acima. 
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5. Considerações finais 
Os estudos relacionando formação de professores, aprendizagem da língua escrita e 
TIC ainda são incipientes, apresentando-se como um vasto campo de pesquisa a ser 
explorado. Os dados coletados até este momento demonstram que a forma como os 
professores aprenderam a língua escrita não exerce influência em sua prática 
docente. Muitos deles, contudo, carregam consigo as experiências, fruto de origens 
de sua vida escolar, ao reproduzir práticas mecanicistas, além de adotarem 
concepções e metodologias endossadas mais pelo uso do que pela apropriação de 
saberes científicos. Mesmo tendo cursado disciplinas com concepções atualizadas 
de língua(gem), há indícios de que as vivências dos professores se sobrepõem à 
sua formação acadêmica atual, dificultando a apropriação dos resultados de estudos 
mais recentes. Os sujeitos de pesquisa que responderam aos questionários 
percebem que as novas TIC influenciam de alguma forma a aprendizagem dos seus 
alunos. Entretanto, a diversidade de respostas à pergunta aberta “se sim”, “de que 
forma?”, induz a inferir que ainda não se formou uma linha de pensamento capaz de 
justificar essa influência no ensino e na aprendizagem específicos da língua escrita. 

No que se refere à influência das TIC no processo de aprendizagem de língua 
escrita das crianças, nos dados coletados e analisados até o momento, notou-se 
que enquanto a criança está em fase inicial de aprendizagem da escrita, as TIC não 
influenciam suas produções, o que parece se dever ao processo de escolarização 
bastante direcionado nesse primeiro momento. Encontra-se, no entanto, esses 
traços como influência das TIC nas produções escritas informal entre os colegas: 
bilhetes, convites, entre outros. Observa-se, ademais, que as crianças possuem um 
tipo de competência na escrita que as faz saber exatamente em qual gênero 
discursivo podem utilizar as formas linguísticas próprias de escrita de gêneros que 
circulam em meios tecnológicos. Quando a criança possui certo domínio da língua 
escrita, a criança percebe exatamente em que momentos pode fazer uso de uma 
linguagem própria dos gêneros que circulam nas TIC, já que evidenciou-se que são 
raras as produções em que isso acontece. Mais especificamente, isso se verificou na 
produção de gêneros da esfera discursiva mais informal. Nesse sentido, percebe-se 
que muito se tem a pesquisar e estudar sobre o assunto, pois não se sabe ao certo 
a intensidade dessa influência. 
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