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RESUMO 
 
 

Este trabalho parte da constatação de que as concepções científico-culturais do sentido de 
língua e linguagem têm transpassado por séculos e reestruturado diversos padrões 
epistemológicos na escola. Com o surgimento da Sociolinguística, na segunda metade do 
século XX - atrelada à Globalização exponenciada, em especial, pelo intercâmbio cultural via 
Internet - o raciocínio acima descrito foi, assim, posto à prova por diversos estudiosos da área 
do ensino de língua materna, destacando-se Roxane Rojo com seus trabalhos sobre 
multiletramentos na Era Digital. Baseando-nos em suas constatações, efetuamos uma 
pesquisa sobre a influência do Internetês (modalidade informal, variante não-padrão) na 
produção de narrativas (modalidade formal, variante padrão), a partir de textos construídos por 
alunos do Ensino Fundamental II, e em que medida essa interferência gera a mudança na 
prática de multiletramentos em sala de aula. Julgamos tal pesquisa relevante principalmente no 
que tange ao ensino de língua materna nos dias atuais: que professor de língua portuguesa 
devemos formar? Como atender às necessidades da nova geração escolar e do processo de 
multiletramento? Quais práticas devem ser valorizadas? E como uni-las a práticas 
extracurriculares, como o uso da tecnologia? Desta maneira, objetivaram-se, neste estudo, as 
análises a respeito do modo pelo qual a Globalização e o uso cada vez mais intenso das redes 
sociais via internet perpassam pela sala de aula e qual(is) dificuldade(s) os alunos da nova 
geração – anos 2000 – encontram na produção formal de narrativas no âmbito escolar. 
Estudamos, tendo por referência os trabalhos de Rojo e a vertente metodológica quali-
quantitativa, (17) dezessete textos de 14 (catorze) alunos do Ensino Fundamental II da escola 
estadual Prof.ª Maria Aparecida França Barbosa de Araújo – Caçapava/SP – integrantes do 
projeto Escola da Família, iniciado na gestão do professor Gabriel Chalita, em 2003. Tais 
produções nortearam-se pela recontação do clássico Chapeuzinho Vermelho, de Perrault. Os 
alunos foram instruídos a modificarem as personagens, os acontecimentos e demais 
características narrativas, dando-lhes espaço, assim, à criatividade. Houve, ao fim da aula, 
socialização dos resultados entre os membros. Após estas etapas, recolhemos os textos e 
iniciamos a filtragem de estruturas comumente presentes em diálogos sob a ótica do 
"Internetês". Obtivemos, a partir de uma análise minuciosa dos dados, os seguintes resultados: 
1) média de palavras presentes nos textos: 34,4, com moda igual a 28 e mediana igual a 23; 2) 
presença de interjeições do cenário digital, como “kkk” e “hehehe”; 3) supressão, por parte dos 
alunos, da desinência -ou do verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo em 89% dos 
casos (“E ela 'chamo' o lobo...” e “A vovó 'pego' uma arma...”); 4) supressão do -r em 91% dos 
verbos no infinitivo utilizados nas dezessete (17) produções (especialmente, em verbos de 
primeira conjugação: “Vou embora, lobo! Minha mãe disse para não 'para' para 'fala' com 
estranhos”); 5) carência de acentuação em 71% dos vocábulos empregados – em relação ao 
Novo Acordo Ortográfico - (discurso focado na velocidade da comunicação) e, também, 6) o 
uso de conectivos frasais aplicados corriqueiramente no discurso falado e “digital”, como “daí”, 
“aí” e “e”, em 94% dos casos. A partir dos dados obtidos, pudemos concluir, pela quantidade 
significativa de desvios à modalidade e à variante propostas, que a produção escrita em língua 
materna tem sofrido forte influência da oralidade e, sobretudo, do uso do Internetês, o que 
pode explicar a carência de estruturas sintáticas na comunicação escrita formal do grupo 
estudado e a necessidade de o professor trabalhar, em sala de aula, com práticas 
multiletradas, capazes de subsidiar o ensino pelo uso da própria língua, bem como pelo 
trabalho de e com suas variações. 


