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COLÉGIO ESTADUAL GUILHERME DE ALMEIDA EFM - FORMAÇÃO    

PRODUÇÃO DIDÁTICO- PEDAGÓGICA – PDE 2009/2010 

TURMA: 1.º A  

PROFESSORA PDE: Silvia Adriana da Silva Oliveira 

TÍTULO DO PROJETO: Gêneros Digitais como Instrumento para o aprimoramento 

da Escrita no Ensino Médio  

 

 

OBJETIVO GERAL                                                                                                                 

Com base nos pressupostos teóricos da Linguística Aplicada e tendo como 

instrumento os gêneros textuais que circulam na esfera digital, pretende-se com o 

trabalho ora proposto, desenvolver propostas pedagógicas em que as práticas de 

produção textual cumpram um papel de interação social, propiciando ao educando o 

exercício efetivo da autoria, de modo a contribuir eficazmente com o 

desenvolvimento da escrita, a inclusão digital e o exercício responsável da 

cidadania. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Refletir sobre o uso da tecnologia como instrumento didático na comunicação e 

produção textual, considerando os diversos interlocutores; 

- Perceber o uso da língua nas várias esferas sociais, como forma de interação e 

comunicação; 

- Analisar a construção e a atribuição de um novo sentido para a prática da escrita 

na escola; 

- Possibilitar o aprimoramento e o desenvolvimento da escrita. 
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DIÁRIO 

Escrever diário é 

coisa do passado? 

http://romanna.files.wordpress.com/2009/03/pix_escrevendo.jpg
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           DICIONÁRIO 

 

 

  

 

http://pt.thefreedictionary.com/di%C3%A1rio 

 

 

O Diário como forma de registro dos acontecimentos diários da vida é bem 

informal, como se estivesse falando a um amigo ou amiga muito íntimo, onde se 

pode contar detalhadamente o que é mais importante e que teve um grande 

Vocês conhecem um diário? Vocês têm um diário? 

Vocês já leram o diário de alguém? 

 O que se escreve em um diário?  

 Qual a finalidade de escrever em um diário? 

 Qual a faixa-etária que gosta de escrever em um diário?  

 Qual a linguagem utilizada nos diários? Formal ou informal? Por quê? 

Diário: cotidiano. 

 

 Diário                        
adj diário, diária de todos os dias   
tomar um banho diário  
o jornal diário  
subst m diário  
1 caderno onde se registam as experiências diárias   
manter um diário  
2 jornal que se publica todos os dias   
o diário da manhã  

Copyright © 2009 K Dictionaries Ltd 

http://kdictionaries.com/
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significado naquele momento. Por isso, após algum tempo, ao retornar aos escritos 

e relê-los, pode-se achar tudo uma bobagem e que o fato não é, no momento, tão 

importante ou significativo. Sabe por quê? 

Porque foram escritos no dia em que as emoções imediatas ainda estavam 

presentes, assim como em uma charge, podem apenas ser compreendidos na 

íntegra no momento em que foram relatados. Contudo, ambos são registros de 

memórias do tempo presente, sempre passíveis de ressignificação. O diário pode 

ser uma forma de expressar raiva, saudades, amor, felicidade, infelicidade, 

insegurança, vontades e confissões.  

Identifique algumas dessas formas de expressões nos textos abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda-feira    

13 de janeiro  

Hoje o Zeca foi lá na escola estudar comigo. Tô sentindo uma climéria e depois que Titi 

apareceu lá e disse que Mary Jane tinha ido embora, eu senti que a barra limpou mais ainda pro 

meu lado. Ele tão fofo explicando geografia...  

Se bem que se ele fosse meu professor, eu só ia tirar zero com ele, porque eu não ia 

conseguir prestar atenção na aula, só ia ficar olhando pra ele, imaginando a gente em Noronha, ou 

nos Alpes... ai... tudo que ele falava eu pensava na gente. Ele falava aqui é o Pico da Bandeira, aí 

pensava, eu e o Zeca no Pico da Bandeira. Cheguei até a dar a maior bandeira nessa hora, porque 

eu dei um suspiro tão profundo, que ele me olhou assim, tipo o que houve? aí eu me consertei e 

inventei que eu tenho fobia de altura, que ele falou em Pico da Bandeira, eu imaginei logo a altura 

da parada, fiquei com medo... aí sabe o que ele fez? Passou o braço em volta do meu ombro e disse 

preocupa não, gata, não importa a altura, eu te protejo. Cara, uhhhh, me arrepiei toda.  

Ele é muito cabeça, muito sensível... eu   fiquei   mais   apaixonada .   Aí ele me falou sobre 

a Mata Atlântica, sobre o Pantanal, sobre a Floresta Amazônica... cara, eu viajei com ele. Tudo eu 

imaginava eu e ele, ele e eu... cara, se depender dessa aula, eu já passei, e com dez com louvor.                                                                                                                                                                                                          

Heloisa Perisse. O Diário de Tati. 1ª ed.Objetiva, 2003. (Fragmento)   
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Sábado, 14 

Querido Diário Otário, 

Logo cedo, minha mãe 

avisou que a tia Carol levaria a 

Angelina, a Isabella e eu pra 

comprarmos sapatos pra substituir 

os tamancos. 

Normalmente, eu adoro 

comprar sapatos, mas eu sabia que 

ia ter que olhar para a cara da 

Angelina, e isso não me faz feliz. 

Jim Benton. Querido Diário 

Otário.1ªed. São Paulo. 

Fundamento, 2008, p. 71. 

(Fragmento)      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O Diário é uma produção escrita que, normalmente, é destinado a seu próprio 

autor.  Porém, conforme afirmam muitos estudiosos da Linguagem e da Psicanálise, 

nenhum indivíduo tem acesso à essência do seu próprio ―eu‖. Assim, quando 

Sábado, 20 de junho de 1942. 

            Escrever um diário é uma experiência realmente 

estranha para alguém como eu. Não somente porque 

nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que 

mais tarde ninguém se interessará, nem mesmo eu, pelos 

pensamentos de uma garota de treze anos. Bom, não 

importa. Tenho vontade de escrever, e tenho uma 

necessidade ainda maior de tirar todo tipo de coisas de 

dentro de meu peito. 

          “O papel tem mais paciência do que as pessoas.” 

Pensei nesse ditado num daqueles dias em que me sentia 

meio deprimida e estava em casa, sentada com o queixo 

apoiado nas mãos, chateada e inquieta, pensando se 

ficaria ou se sairia. Finalmente fiquei onde estava, 

matutando. É, o papel tem mais paciência, e como não 

estou planejando deixar que ninguém mais leia esse 

caderno de capa dura que geralmente chamamos de 

diário, a não ser que algum dia encontre um verdadeiro 

amigo, isso provavelmente não vai fazer a menor 

diferença. 

          Agora estou de volta ao ponto que me levou a 

escrever um diário: não tenho um amigo. [...] 

                                   O Diário de Anne Frank. Rio de 

Janeiro: BestBolso,2008.(fragmentos) 
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TEXTO I 

 

escreve, o autor do diário se dirige a uma imagem ―genérica‖ de si mesmo, naquele 

momento. Por isso, se a pessoa estiver se sentindo um ―lixo‖ naquele dia, é a partir 

dessa representação que escreverá, para si mesma, no instante em questão. Por 

outro lado, se acontecer de estar se sentindo ―o último chocolate da caixinha‖, isso 

interferirá na forma como o sujeito se construirá no uso da linguagem.  

Algumas pessoas têm seus diários guardados, como se diz o ditado popular, 

―a sete chaves‖. Apenas ele ou a quem ele muito secretamente permite, terá acesso, 

mas há outras pessoas que seus escritos relatam fatos de uma nação, 

acontecimentos comuns a muitos e que  transmitem  conhecimentos que podem 

interessar ao mundo e acabam publicados ou até mesmo inspiram enredos 

cinematográficos.                    

 

        

O trecho que iremos ler é um exemplo de diário que por sua grande 

importância foi publicado... 

 

O diário de Zlata – A vida de uma menina na guerra 

Numa voz ao mesmo tempo inocente e sábia, 
Zlata Filipović despertou a consciência do mundo. Em 
setembro de 1991, pouco antes de completar onze anos, 
ela começou a escrever um diário. A paz reinava em 
Sarajevo e sua vida era a de uma menina inteligente e 
despreocupada. Amigos, esquis novos, notas na escola, 
top models e a MTV são seus assuntos. Mas um dia ela vê 
na televisão as bombas caindo em Dubrovnik. 
Horrorizada, não acredita que o mesmo possa acontecer 
em Sarajevo. Quando acontece, o tom do diário muda por 
completo. 

Ainda no início da guerra ela narra os 
acontecimentos do dia-a-dia a "Mimmy" (nome que ela 
deu a seu diário, em homenagem a um peixinho seu que 
morrera): "UMA CARNIFICINA! UM MASSACRE! UM HORROR! 
UMA ABOMINAÇÃO! SANGUE! GRITOS! CHORO! DESESPERO!". 
Assistimos ao mundo de uma criança sendo circunscrito 
cada vez mais pela violência externa.                                    

         
                                       Autor: FILIPOVIC, ZLATA 
                                       ISBN: 9788571643840 
                                       Edição: 8ª      
                                       Páginas: 184 
                                       Editora: COMPANHIA DAS LETRAS 

http://4.bp.blogspot.com/_uUeuXFe9pLA/S3uTKgKY0_I/AAAAAAAAAEM/t6-5pNLI0dE/s1600-h/O_DIARIO_DE_ZLATA_1230905175P.jpg
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      CONVERSANDO SOBRE  O TEXTO 

 

  

Sexta-feira, 27 de setembro de 1991 

Voltei da escola um pouco cansada. Uma semana difícil. Amanhã é sábado e 

vou poder dormir o quanto quiser. VIVA O SÁBADO! Amanhã à noite, em 

compensação, tenho um compromisso. É que amanhã é aniversário da Ivana Varunek. 

Recebi o convite hoje. Para saber como foi, continua no próximo número... 

Domingo, 29 de setembro de 1991 

São 11h00. O aniversário da Ivana na verdade é hoje, mas ela festejou ontem. 

Foi demais. Comemos pequenos croissants, batatas chips, sanduíches e o mais 

importante — o bolo. Não tinha só meninas: meninos também foram convidados. A 

gente fez um concurso de dança e eu ganhei. Como prêmio, me deram uma pequena 

"caixa de jóias". Ou seja, um aniversário legal. 

Quarta-feira, 27 de maio de 1992 

Dear Mimmy, 

UMA CARNIFICINA! UM MASSACRE! UM HORROR! UMA ABOMINAÇÃO! SANGUE! GRITOS! 

CHORO! DESESPERO! 

Eis a rua Vaso Miskin hoje. Duas granadas caíram na rua Vaso Miskin, outra no 

mercado. Mamãe estava por perto na hora. Ela foi correndo refugiar-se na casa de 

vovô e vovó. Papai e eu estávamos ficando quase loucos porque ela não voltava. Vi 

essas coisas pela televisão e não consigo acreditar que vi mesmo. É inacreditável. 

Minha garganta estava apertada, meu estômago doía. 

O PÂNICO. Estavam transportando os feridos para o hospital. Para um abrigo. 

Passávamos o tempo todo olhando pela janela na esperança de ver mamãe chegar e 

nada. Ela não voltava. Comunicaram a lista das vítimas e feridos. Nada sobre mamãe. 

Papai e eu desesperados. Será que mamãe estava viva? Às 16h00 papai resolveu ir 

procurar no hospital. Vestiu-se para sair e eu já estava indo para a casa dos Bobar 

para não ficar sozinha em casa. Olhei uma última vez pela janela e... vi MAMÃE 

ATRAVESSAR A PONTE CORRENDO! Depois que ela chegou ao apartamento, começou a 

tremer e caiu no choro. Atrás das lágrimas, disse que tinha visto gente despedaçada. 

Aí todos os vizinhos chegaram, de tanto que haviam ficado preocupados com ela. 

Obrigada, meu Deus, mamãe já está conosco. Obrigada, meu Deus. 

UM DIA PAVOROSO. IMPOSSÍVEL DE ESQUECER. QUE HORROR! QUE 

HORROR! 

Sua Zlata. 
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Pronomes pessoais 

oblíquos funcionam 

como complemento, 

é o termo que, na 

oração, completa o 

sentido do verbo ou 

de um nome. 

Ex. Convidaram-me 

para uma festa. 

 

1- O texto é trecho de um diário. O Diário é um gênero discursivo que relata a 

vida no seu dia a dia.  O autor de um Diário exprime através de sentenças, 

suas emoções e desejos. Você percebeu se as sentenças compostas do 

texto são curtas ou longas?  

2- Observe que o relato é formado primordialmente por sentenças curtas. Por 

que razão a autora teria optado por essa construção? 

3- Em que pessoa do discurso foi narrado o texto? Comprove. 

4- Por que razão o relato foi escrito nessa pessoa do discurso? 

5- Na primeira parte do diário, relata as atividades de sua vida adolescente. A 

rotina descrita é comum a todos os jovens dessa faixa etária? Justifique a 

sua resposta. 

6- Nos relatos apresentados, que sinal de 

pontuação indica o estado de espírito da 

autora? Que sentidos eles provocam em cada 

um dos textos? 

7- No relato de 29 de setembro, que expressão a 

autora utiliza em substituição ao pronome 

―nós‖? Que razão justifica essa escolha? 

8- Substituindo a expressão ―nós‖ mudaria o 

restante da sentença? Como ela ficaria? 

9- Geralmente os pronomes oblíquos não são 

empregados em início de sentenças. Essa 

regra é observada pela autora do texto? Que 

relação existe entre essa escolha e o gênero 

discursivo em questão? 

10- Como pode ser explicado o fato de a autora 

dar ao diário o mesmo nome de seu peixinho 

morto? 

11- Embora se trate de uma obra traduzida, por 

que motivo(s) não houve tradução do vocativo 

no relato de 27 de maio de 1992? 

 

Vocativo é o termo 
usado para chamar 
o interlocutor, real 
ou imaginário. Em 
um Diário, ao iniciá-
lo, é comum as 
expressões: 
“Querido diário” ou 
“Querido (nome 
dado ao diário)” 
para chamá-lo a 
conversa que se 
inicia. 
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12- Como é marcado o tempo no Diário de Zlata?  

13- Quais palavras no interior do texto demarcam a passagem do tempo, em 

relação ao período vivido por ela, no momento da escrita do diário? 

14- E o espaço físico como é marcado? Quais palavras você identifica para 

perceber esses espaços?  

15- O que podem significar as letras maiúsculas usadas no texto do dia 27 de maio 

de 1992?  

16- Elas provocam o mesmo efeito no texto do dia 27 de setembro de 1991? 

Explique. 

17- O que expressa às reticências no relato de sexta-feira de 27 de setembro de 

1991? 

18- Você consegue perceber diferenças no estado de espírito da autora nos textos 

lidos?  Descreva essas transformações.  

19- O que teria ocasionado essa mudança no mundo dos sentimentos de Zlata? 

20- E você, já presenciou momentos de pânico e medo em sua vida? Se já, poderia 

relatá-los? 

 

 

 

Agora, leia abaixo uma página do diário de Isabela, outra adolescente. 

 

Loanda, 2 de fevereiro de 2007 

Meu querido DIÁRIO, 

Hoje foi meu primeiro dia de aula na minha escola nova. Conversei com 

algumas meninas, não tão legais quanto as do outro colégio, mas até que 

simpáticas. Na hora de fazer dupla para uma atividade de português, me juntei 

com a Carla, ela é bem legal. Na minha sala tem um menino lindo e super fofo.  

 

TEXTO II 
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O nome dele é Maurício, ele é loiro, tem olhos azuis meio esverdeados. 

Em meus 13 anos de vida nunca vi alguém tão gato assim. Tenho certeza que 

vou sonhar com ele. Na hora da saída ele me deu tchau, acho que gostou de 

mim. Tomara que tenha gostado mesmo. Será que eu sou bonita pra ele? 

Bom, vou dormir. Quem sabe amanhã ele vem falar comigo. 

Beijos, 

Boa noite. 

                                                                                           Isabela 

Isabela da Silva Oliveira, 13 anos 

 

              DIALOGANDO COM O TEXTO 

 

 

1- O Diário apresenta características próprias desse tipo de gênero. Que 

características presentes nos dois textos são semelhantes? 

2- Os assuntos abordados pertencem a realidades diferentes. Como você 

percebe isso?  

3- Qual das realidades você se identifica mais? Por quê? 

4- Os dois textos foram escritos em épocas diferentes e por pessoas diferentes. 

Cada um expôs assuntos particulares. Diante desses contextos o que há em 

comum entre as autoras? 

5- O que há em comum no vocativo dos dois diários? 

6- No Diário de Isabela ela utiliza muitos adjetivos. Destaque 

alguns e identifique a quem eles caracterizam. 

7- O emprego desses adjetivos é comum entre os 

adolescentes. Que outros adjetivos você utilizaria para 

substituir aqueles empregados por Isabela? 

 

Adjetivos 

são as 

palavras que 

caracterizam 

um 

substantivo 
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Vimos que o diário é um gênero discursivo voltado apenas 

para o seu produtor, a partir de determinadas representações, 

conforme já discutimos. Porém, sabemos que a linguagem é uma 

forma de interação, assim está sempre se reconfigurando, a partir 

das necessidades comunicativas de seus usuários e as 

especificidades do gênero discursivo. No caso dos Diários, como 

temos vistos, alguns princípios na norma padrão são colocados em 

segundo plano, em função de necessidade de expressão da 

subjetividade daquele que escreve.  

 

 

 

8- Em relação ao uso dos pronomes oblíquos átonos, há alguma semelhança 

entre a forma de escrever de Zlata e Isabela? Explique. 

9- Que palavras no diário de Isabela estabelecem a ideia de 

posse? Em relação a quem elas são utilizadas? O que 

esse uso revela em relação ao gênero discursivo em 

estudo? 

10- Que outras palavras você conhece estabelecem a ideia 

de posse?  

11- Em seu diário Isabela diz que tem certeza de que vai sonhar com Maurício. O 

que a leva a ter essa certeza? 

12- Observando os dois textos, a estrutura, a composição, a linguagem...  Defina 

as características do gênero Diário. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronome 

possessivo 

é uma 

palavra 

variável que 

indica posse 

O ser humano tem necessidade de estar em contato com o outro, para 

se comunicar e interagir... 
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a- O que vocês entendem por comunicação? 

b- Quais as formas de comunicação? 

c- Qual a forma de comunicação que vocês mais utilizam diariamente? 

d- Para você a comunicação no MSN é oral ou escrita? 

 

 A comunicação se efetiva na interação com o outro e a linguagem acontece 

de forma verbal ou escrita realizada através de enunciação (discurso, fala, 

conversa), envolvendo o diálogo entre os sujeitos, pois a língua só existe em função 

do uso que interlocutores (quem fala e  quem se fala) fazem dela em situação de 

comunicação, ou seja, é a construção textual que acontece nesse momento de 

interação. 

Todo texto acontece de forma organizada, por isso mesmo a escrita ou a fala 

possuem características e especificidades próprias. Desse modo, textos não são 

palavras soltas, desconexas, mas organizadas entre si para produzir entendimento 

entre seus interlocutores, assim como vimos nos relatos dos diários apresentados. 

 

   Por texto compreende-se todo enunciado provido de comunicação, quer  

  oral, escrito, gestual, imagético ou sonoro... 

 

         Segundo Geraldi (2007, p. 137) para construir um texto é necessário que: 

         a- Se tenha o que dizer; 

         b- Se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer; 

         c- Se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; 

d- O locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz                                                                                                        

para quem diz...;         

         e- Se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d). 
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 g- Há vários tipos de textos. Quais os tipos de textos que vocês conhecem? 

 h- Quais os tipos de textos que vocês costumam produzir? Por quê? 

i- Você produz textos na internet? Como são as produções nesse espaço? 

 

 

 

 

V@MOS CONHECER UM POUCO SOBRE @ HISTÓRI@ D@ INTERNET??? 

 

 

 

Neste momento, iremos ver uma Vídeo-

aula sobre a História da Internet. O vídeo começa 

por  analisar a história da informação na 

antiguidade, com a Biblioteca de Alexandria. De 

acordo com o documentário, as informações 

passaram a ser armazenadas de forma digital 

para preservar os dados e evitar espionagem. No 

Brasil, a internet começou na esfera acadêmica.  

 

 

http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/debaser/singlefile.php?id=9413 

 

 

http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/debaser/singlefile.php?id=9413
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Alexandria se estende por 32 quilômetros na costa mediterrânica do centro-norte 

do Egito. É o local onde fica a famosa Biblioteca de Alexandria e é um importante centro 

industrial. 

A Biblioteca Real de Alexandria ou Antiga 

Biblioteca de Alexandria foi uma das maiores 

bibliotecas do mundo antigo. Ela floresceu sob o 

patrocínio da dinastia ptolemaica e existiu até a 

Idade Média, quando foi totalmente (ou quase) 

destruída por um incêndio casual. No entanto, 

esta versão dos acontecimentos não é confirmada 

na contemporaneidade. Atualmente, tem sido 

estabelecido que a biblioteca, ou pelo menos 

segmentos de sua coleção, foram destruídos em 

várias ocasiões, antes e após o século I a.C.. 

Destinada como uma comemoração, homenagem e cópia da biblioteca original, 

a Bibliotheca Alexandrina foi inaugurada em 2002 próximo ao local da antiga biblioteca 

                                                                            http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandria 

                                                   http://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alexandria 

 

      

   Os gêneros discursivos não são estáticos, mas dinâmicos. Por isso mesmo, 

de acordo com os valores e necessidades da época e em determinada sociedade e 

cultura, ele se apresenta de forma criativa, renovada, como é caso dos textos 

veiculados através da mídia eletrônica. Por esse enfoque, o hipertexto veiculado 

pela mídia, é tido hoje como um novo paradigma de construção de texto, devido à 

interação virtual, através do suporte e da sua forma e rapidez de acesso. 

Por gênero entende-se que ―cada enunciado particular é individual, mas cada 

campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso”. (BAKHTIN, 2003, p.262). 

O autor emprega o termo enunciado ao ato de enunciar ou de transmitir 

pensamentos na produção do discurso, seja oral ou escrito. 

O interior da antiga biblioteca de Alexandria 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ancientlibraryalex.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A2neo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alexandria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_ptolemaica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_I_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_Alexandrina
http://pt.wikipedia.org/wiki/2002
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandria
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            O hipertexto possui características próprias como todos os textos produzidos 

de forma escrita ou oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escrita na Internet 

 

 

 

A Internet possibilitou a interação rápida usando o teclado do computador, 

essa agilidade trouxe transformações para a escrita nesse ambiente: as palavras 

passaram a ser abreviadas, duas ou no máximo cinco letras, tornando-se até uma 

única expressão ou símbolos (os emoticons que simbolizam as emoções e os 

sentimentos), eliminando acentos e diminuindo as vogais, criando assim, não uma 

nova linguagem, mas abreviações que facilitam a comunicação, tornando-a 

dinâmica, ágil e rápida, esse é o internetês. 

ATIVIDADE 1 

Em grupo de 4 ou 5 

integrantes. Todos 

pesquisarão as características 

do hipertexto e trarão para a 

sala. Um grupo será sorteado 

na sala para apresentar aos 

demais o trabalho pesquisado, 

provocando discussões, 

comparações e debates sobre 

as características do texto em 

questão. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki
/Datilografia 
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Neologismo é um   

fenômeno linguístico 

que consiste na 

criação de uma    

palavra  ou 

expressão nova, ou 

na atribuição de um 

novo sentido a uma 

palavra já existente. 

                                                                
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ne

ologismo 

 

 

Internetês é um neologismo (de: Internet + 

sufixo ês) que designa a linguagem utilizada no meio 

virtual. Veja alguns exemplos: 

 

 

 

              Emoticons 

 

Emoticon, palavra derivada da junção dos seguintes termos em inglês: 

emotion (emoção) + icon (ícone) (em alguns casos chamado smiley) é uma 

seqüência de caracteres tipográficos, tais como: :), ou ^-^ e :-); ou, também, uma 

imagem (usualmente, pequena), que traduz ou quer transmitir o estado psicológico, 

emotivo, de quem os emprega, por meio de ícones ilustrativos de uma expressão 

facial. 

 

Emoticon 

textual 

Significado Resultado Emoticon 

textual 

Significado Resultado 

:) / =] / =) felicidade, sorriso  :o / =O cara de surpreso  

:( / =( / :/ tristeza, decepção  :~( / T.T / 

Y.Y / ='( / :'( 

lágrimas  

:D / =D / xD sorriso  

8) óculos ou óculos 

escuros 
 

sz / S2 coração  

:B / =B mostrando os 

dentes, 

geralmente 

para expressar 

ironia 

— 

;) piscadela  

:* / =* beijo 
 

:x / =X boca fechada 

(segredo) 

— 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet%C3%AAs 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Express%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Smiley
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dcone_(inform%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Smile.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Shout_emoticon.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sad.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cry.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Teeth.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-glasses.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Nuvola_emblem-favorite.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Wink.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-kiss.svg
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Galeria de emoticons 

 
{{???}} 

 
{{sorriso}} 

 
{{neutra

l}} 

 
{{triste

}} 

 
{{piscad

a}} 
 

{{susto}} 
 

{{lol}} 
 

{{travesso}} 
 

{{CQD}} 
 

{{ups}} 

 
{{lâmpada}} 

 
{{anjo}} 

 
{{beijo}} 

 
{{Hein}

} 

 
{{bravo}

} 
 

{{hum}} 

 
{{malign

o}} 
 

{{IE}} 
 

{{^^}} 

Obrigado 

{{obrigad

o}} 

 
{{;)}} 

 
{{=S}} 

 
{{língua 

fora}} 

 
{{supe

r}} 
 

{{cool}} 
 

{{extra}} 

 
{{orgulh

o}} 
 

{{haha}} 

 
{{calado}

} 
 

{{choro}} 

 
{{=)}} 

 
{{=(}} 

 
{{;(}} 

 
{{=\}} 

 
{{XD}} 

 
{{eca}} 

 
{{aplaus

o}} 

 
{{avermelh

ar}} 

 
{{assovia

r}} 
 

{{amor}} 

 
{{pendlg}} 

 
{{vergonh

a}} 
 

{{chr}} 

 
{{olhos

}} 

 
{{doent

e}} 
 

{{medo}} 

 
{{vampir

o}} 
 

{{riso}} 

 
{{dormir

}} 
 

{{zzz}} 

 
{{embaraça

do}} 
 

{{olá}} 

 
{{muito 

bom}} 
 

{{tel}} 
 

{{lixa}} 

 
{{surpres

a}} 

 
{{nervos

o}} 
 

{{star}} 

 
{{coelho

}} 
 

{{porco}} 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet%C3%AAs 

 

Exemplos de expressões 

Dentro das abreviações usadas, tem-se a supressão de letras, uso da fonética ou a utilização 

de línguas estrangeiras (geralmente o inglês), como em: 

Palavra na 
norma culta 

Abreviação em 
internetês 

Notas Palavra na 
norma culta 

Abreviação em 
internetês 

Notas 

Não naum, ñ, n Fonética, 
abreviações. 

Hoje hj, oj,og Abreviação 
Não é, né neh Fonética 

Sim s, sinhê, y Fonética, 
abreviações; 
do inglês Yes 

Quando Qndo, qdo Abreviação 
Novidade 9dade, nvd Utilização de 

símbolo, 
abreviação De d Abreviação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Emoticon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:%3F%3F%3F
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Sorriso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Neutral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Neutral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Triste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Triste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Piscada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Piscada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Susto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Lol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Travesso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:CQD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Ups
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:L%C3%A2mpada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Anjo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Beijo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Hein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Hein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Bravo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Bravo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Hum
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Maligno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Maligno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:IE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:%5E%5E
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Obrigado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Obrigado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:;)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:%3DS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:L%C3%ADngua_fora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:L%C3%ADngua_fora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Super
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Super
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Cool
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Extra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Orgulho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Orgulho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Haha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Calado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Calado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Choro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:%3D)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:%3D(
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:;(
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:%3D%5C
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:XD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Eca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Aplauso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Aplauso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Avermelhar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Avermelhar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Assoviar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Assoviar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Amor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Pendlg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Vergonha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Vergonha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Chr
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Olhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Olhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Doente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Doente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Medo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Vampiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Vampiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Riso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Dormir
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Dormir
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Zzz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Embara%C3%A7ado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Embara%C3%A7ado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Ol%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Muito_bom
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Muito_bom
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Tel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Lixa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Surpresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Surpresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Nervoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Nervoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Star
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Coelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Coelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Porco
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_Inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norma_culta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norma_culta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Puzzled.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-smile.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-plain.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-sad.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-wink.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-surprise.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-grin.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-espiegle.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-glasses.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-blush.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lightbulb.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-angel.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-kiss.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Confused.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Angry.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Aliensmiley.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-devil-grin.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-grin-braces.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Im-yahoo.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-wink.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Wink.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Confused.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Tongue.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Shade.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Emblem-cool.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gnome-face-cool.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-smile-big.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Teeth.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-boudeur.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Face-crying.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Smile.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sad.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cry.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Meh.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SmileyxD.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SMirC-puke.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Applau.gif
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Icon_redface.gif
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sifflote.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Nuvola_emblem-favorite.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SMirC-spent.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SMirC-shy.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SMirC-cry.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SMirC-puppyeyes.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Tox_poisonous.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Happyface.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vampire_Smiley.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gnome-face-laugh.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gnome-face-tired.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sleeping.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Blush.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Waving.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SMirC-thumbsup.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Smilekatia.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lixa.gif
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Shout_emoticon.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Emblem-very-very-evil.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Star_with_eyes.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ignoranzzia.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Smiley_cat.png
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Que q, k Abreviação Você vc, vs, vuxe Utilização de 
símbolo, 
abreviação 

Também tb, tmbm, tbm Abreviação 

Se Faz Favor sff Abreviação 

Beleza blz Abreviação Vocês v6, vs, vcs Utilização de 
símbolo, 
abreviação 

Aqui aki, aqi Fonética 

Acho axo Fonética 

Comigo cmg Abreviação 
Qualquer qlqr, qq, qquer Abreviação Tudo bem td bm Abreviação 
Mais + Utilização de 

símbolo 
Por favor pf; pls; plis; plz Abreviação; 

do inglês 
please Teclar tc Abreviação. É 

utilizado como 
sinônimo de 
conversar 

Ok ok kk Abreviação 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet%C3%AAs 

O internetês usado na comunicação surgiu no ambiente da internet e hoje tem 

sido também adotado para mensagens no celular. Ele é parte da linguagem informal 

e pode ser utilizado apenas no ambiente adequado, portanto para a comunicação 

formal escrita, deve-se usar a língua padrão, seguindo as normas estabelecidas da 

Língua. Mesmo na internet, algumas situações exigem, dependendo da importância 

e do destinatário, o uso da norma padrão de comunicação. 

 

Como será o comportamento na internet? 

 

Como no mundo real, no mundo virtual também é necessário um 

comportamento adequado e obedecer algumas regras, seguindo assim, o bom 

senso e proporcionando uma saudável troca de informações. 

 

Você conhece o termo Netiqueta   

  

O conceito de Netiqueta é uma etiqueta que se recomenda observar na 

internet. A palavra pode ser considerada como uma gíria, decorrente da fusão de 

duas palavras: o termo inglês net (que significa "rede") e o termo "etiqueta" (conjunto 

http://pt.wiktionary.org/wiki/Please
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etiqueta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%ADria
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de normas de conduta sociais). Trata-se de um conjunto de recomendações para 

evitar mal-entendidos, ofensas ou agressões em comunicações via internet. 

 

 

Para isso passaremos para algumas sugestões de netiqueta: 

 Nunca se esqueça que há pessoas do outro lado do computador. 

 Seja cuidadoso com o que fala para e sobre o outros. 

 Seja claro, breve e objetivo. Evite erros gramaticais. Você será reconhecido 

através de que e como você escreve. 

 Use um formato adequado e evite mensagens muito longas. 

 Enderece corretamente sua mensagem. 

 Respeite a privacidade dos outros. 

 Fale, não GRITE! ESCREVER USANDO SOMENTE LETRAS 

MAIÚSCULAS FAZ IMAGINAR QUE O AUTOR ESTÁ FALANDO EM VOZ 

ALTA OU GRITANDO. Combine letras maiúsculas e minúsculas. Para 

enfatizar sublinhe ou coloque entre asteriscos frases e palavras.  

 Sorria :-); pisque ;-), chore &-(. Mas só com os amigos! Com pessoas mais 

formais, nem pensar! Os emoticons (ou smileys) representam nosso estado 

de ânimo. 

 Responda as mensagens recebidas. 

 Não envie mensagens repetidas. 

 Pense nas conseqüências sociais causadas pelo que você escreve. 

 Em listas de discussão, leia toda a discussão antes de enviar mensagem, 

pois alguém já pode ter dito o que você quer dizer. 

 Assinaturas são importantes e devem ser colocadas no final da mensagem. 

 

 

Para conhecer mais, procure outras recomendações de netiqueta na 

Internet. 
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Será que diário é 

mesmo coisa do 

passado? 

 

 

 

               
                                                                                                     

 

 

 

                                                                              

                                                                

 

Há semelhança entre esse tipo de diário com as atividades realizadas por 

vocês na internet?  

Hoje com a tecnologia, os diários não são somente produzidos como os 

escritos em papéis, de forma intimista, pessoal, mas são também os escritos e 

veiculados pela mídia e isso implica acesso e leitura de mais de uma pessoa, o que 

transforma o diário (individual) numa atividade interativa, uma versão atual do velho 

e antigo diário... 

 

 

 

 

 

 

 

           A palavra blog vem de weblog (web quer dizer rede e log quer dizer registro 

regular de dados). O blog é uma página que possibilita a publicação e leitura de 

textos, imagens, vídeos e áudio, facilitando assim, a interação, o diálogo e a 

cooperação com pessoas de diversos lugares, ou seja, escritores e leitores possuem 

participação individual e coletiva nas produções e leituras dos textos publicados. 

 BLOG 
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              O blog pode ser considerado como um ambiente personalizado, interativo, 

rápido, que o blogueiro ou blogueira (como é conhecida a pessoa que utiliza esse 

gênero) pode atualizá-lo quando desejar e sua manutenção é de custo zero. 

 

 

 

 

 

Desde o final da década de 1990 sua popularidade vem se tornando cada vez 

maior, de acordo com Friederichs (2009, p. 49): 

Há algumas referências na página que caracterizam um blog: os post 
utilizam textos sucintos, em blocos padronizados, publicados em 
ordem cronológica reversa, sendo que a última postagem é sempre a 
primeira a ser exibida quando a página é acessada; as postagens 
são freqüentes e muitas vezes chegam a ser diárias; apresenta as 
postagens mais antigas arquivadas e podem ser acessadas através 
de links de acesso na página: a maioria dos blogs apresenta um 
espaço para os/as leitores/as deixarem comentários e possibilitam 
que qualquer sujeito, conectado à internet, possa acessar 
gratuitamente a página. 

 

           Outro ponto interessante no blog, além da liberdade de expressão é a 

interação com o outro de forma ilimitada, sem restrição de espaço ou de classe 

social, com uma variedade infinita de assuntos, temas, entre outros, onde o leitor 

também se torna protagonista. 

 

Para montar e atualizar um Blog são tarefas relativamente muito 
simples, requer o mínimo de informática e o máximo da criatividade. 
Basta que o interessado se cadastre gratuitamente em algum site 
editor de Blogs, escolha um modelo pré-definido e está apto a 
escrever sobre o que desejar com a certeza de seus textos estarem 
à disposição, instantaneamente, a milhões de pessoas mundo afora. 
(CHAGURI, 2009) 
 

 

 

 

a- Vocês conhecem um blog? 

b- Já participaram de um blog? 

c- Vocês têm um blog próprio?    
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Vamos juntos dar uma olhada em um blog? 

 

 

 

O blog que veremos a seguir é da adolescente Marina Marcos Ferri, de 15 anos.  

 

Visite, leia e observe todos os posts (registros em um blog)... 

 

http://speechless.spaceblog.com.br/2/ 

 

O diário,como já vimos, possui características próprias, assim como o blog.  

1- Quais as semelhanças entre um e outro? 

2- E as diferenças? 

O diário é um texto estritamente pessoal, muito embora possa relatar fatos 

sociais, mas o acesso ao texto quem tem é o próprio autor. No blog o acesso se dá 

a todos interessados pelo assunto exposto. 
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No blog visitado, percebemos que há vários posts (registros em um bolg), porém 

vamos nos ater apenas a um texto para realizar nossos estudos. 

 
 
 

Já sinto o cheiro de férias... 
escrito em quarta 07 julho 2010 13:04 
 

 
Provas finais, entrega de trabalhos, recuperação, desespero, cansaço... Esses são os 
sintomas da TPF - Tensão Pré Férias. Pois é, e ninguém escapa, até os meninos sofrem 
disso! A gente não aguenta mais ver apostilas na nossa frente, ler nomes estranhos, 
fazer cálculos, decorar nomes de gente que já morreu, etc... Mas pensa bem, isso tem a 
ver com aquele ditado que diz: depois da tempestade, vem o arco-íris. (Ok, nem sempre 
aparece arco-íris, mas generalizando é isso ai) Então, depois de taaanto estudo e 
dedicação, vêm as esperadas férias! Tem coisa melhor? Não. É nas férias que a gente 
pode dormir até 1 da tarde (ou acordar mais cedo pra ver desenho), nas férias que nós 
ficamos à toa o dia inteiro comendo baboseiras, nas férias que a gente pode sair quando 
quiser, ver os amigos que moram longe, conhecer pessoas novas, viajar pra lugares 
legais, dormir depois das 4 da manhã, entre outras coisas. Então aí vai uma dica: 
APROVEITE BEEEEEEM as suas férias, não fique só no pc, não fique só dormindo, não 
fique morgando em casa! Saia, se divirta, aprenda algo, cante, dance, e não desperdice 
suas férias ok? Alguns sortudos (como eu), vão ter um mês de férias, morram de inveja 
COF. Mas tem gente que vai ter 2 ou 3 semanas só, que triste. ): Por isso que tem que 
aproveitar mesmo. Boas férias pra vocês, um beijo. ;* 

 
 
 
 
 
 
     DIALOGANDO COM O TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1- Qual assunto está sendo tratado pela blogueira? 

2- Há um interlocutor específico? Qual  é esse interlocutor? 

3- Em alguns momentos a bolgueira dialoga com o interlocutor. Em que 

momento isso ocorre? 

4- Quem terá acesso a esse diário? 

5- É um assunto comum a todos os adolescentes? Por quê? 

6- A autora usa a sigla TPF. O que ela significa?  

7- Ela fez uma analogia da sigla com uma outra já existente. Você sabe qual 

é a outra sigla e o que ela significa? 

 

http://speechless.spaceblog.com.br/875200/Ja-sinto-o-cheiro-de-ferias/
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  BLOG EDUCATIVO 

 

  

Como o blog é um meio de comunicação, publicação e difusão de informações, há 

também blogs que desenvolvem atividades pedagógicas em um contexto de 

aprendizagem e de formação, são os chamados ―Blogs Educativos‖. 

   Os posts, nesses blogs, são apresentados em forma de atividades educativas 

desenvolvidas com os alunos, relatos de experiências e práticas, indicações 

bibliográficas (textos, livros, blogs, sítios...) e atividades para serem realizadas... 

 

8- Você em algum momento sente os mesmos sintomas que a Marina, em 

vésperas de férias? 

9- Nos diários, percebemos o emprego de expressões próximas da 

oralidade e também marcas da linguagem popular. Isso ocorre no blog 

lido? Explique e exemplifique. 

10- Que outros ditados populares vocês conhecem? 

11- Nas expressões ―taaanto‖, ―APROVEITE BEEEEEEM‖ ela grafou de 

forma diferente do normal. Isso foi proposital? Por quê? 

12- Na expressão: ―... não fique só dormindo, não fique morgando em casa!‖ 

O que significa a expressão destacada? 

13- Ela se utiliza também da sigla PC. Você tem conhecimento sobre o seu 

significado? Se não conhece procure no dicionário on-line. 

14- ―Alguns sortudos (como eu), vão ter um mês de férias, morram de inveja 

COF.‖ A expressão destacada expressa o quê? 

15- ―Boas férias pra vocês, um beijo.‖ A quem ela está se referindo? 
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Vamos então a um desses Blogs!!!! 

 

 

http://comalinguasolta.blogspot.com/ 

 O Blog é do Prof. Amarildo Pinheiro Magalhães, professor de Língua 

Portuguesa do Colégio Estadual Guilherme de Almeida, município de Loanda, 

Estado do Paraná. 

Percebemos que no blog do professor Amarildo – Com a Língua Solta – foi 

utilizada a resposta argumentativa, na qual o aluno dá opinião pessoal sobre os 

temas  trabalhados.  

 

Argumentar é expor a opinião pessoal de forma a convencer o outro de sua 

resposta. É o poder de persuasão, de convencimento... 

 

E quanto a você? É justo proibir o uso do celular em sala de aula? 

Argumente . 

  É fácil argumentar sobre um determinado assunto? Explique 

A pessoa ao se posicionar diante de um fato, um problema, uma discussão, 

deve primeiramente saber o que dizer, por que dizer, como dizer, pois estará falando 

algo a alguém e através da fala estará defendendo a sua opinião com o propósito de 

convencer o outro a pensar como ele, ou seja, uma boa argumentação tem poder de 

convencimento, de influenciar, de persuadir... 

Portanto, ao defender suas ideias, você terá a chance de mostrar ao outro o 

seu conhecimento sobre o assunto, e quanto mais coerência tiver mais poder de 

convencimento você terá. 
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Como se percebe, pode-se construir um blog por meio de relatos e também de 

argumentações. Expor aspectos da vida pessoal, mas também posicionar-se 

criticamente em torno de questões polêmicas da sociedade. Contudo, mais do que 

apenas discutir, é bom experimentar. É isso que faremos a partir de agora... 

 

 

 

 

VAMOS CRIAR UM BLOG?  
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32 
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Vamos atualizar seu  

            blog? 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

Você analisou alguns blogs e explorou todos os 

seus recursos. Verificou que há possibilidades de 

se postar seu perfil. 

Como primeira atividade real em seu blog, poste 

seu perfil. 

Primeiramente clique em ―Perfil‖ e adicione os 

dados que julgar importantes para que possam 

conhecê-lo melhor. 

Importante: Endereços e documentos pessoais 

não devem ser compartilhados. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Compu
tador_pessoal 
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Apesar da linguagem do blog ser informal, deve-se considerar as regras 

básicas em relação a ortografia, concordância e acentuação da Língua Portuguesa. 

Agora que você já personalizou o blog com seu perfil, vamos a mais uma 

atividade de pesquisa. 

É interessante como a história se encaminha na sociedade, as tecnologias se 

renovam, os valores mudam, as opiniões se dividem assim como as leis também se 

modificam. Na manhã do dia 14 de julho de 2010, o Congresso Nacional recebeu o 

Projeto de Lei Nº 2654/2003, da Deputada Maria do Rosário que dispõe sobre a 

alteração da Lei 8069, de 13/07/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e da 

Lei 10406, de 10/01/2002 que proíbe castigos corporais, como palmadas e beliscões 

contra crianças e adolescentes, conhecida como a ―Lei da Palmada‖. Se aprovado, 

será proibido por lei qualquer castigo físico a crianças e adolescentes, inclusive 

palmadas. A medida ocorre vinte anos após a implantação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA). A Lei coibi os pais em relação à educação dos filhos. Há 

quem defende a Lei e há quem não a aceita, discordando completamente... 

E vocês, o que acham? A Lei é importante, é coerente...? 

Mas antes de responder, é necessário conhecer o Projeto de Lei, pois como 

já vimos, temos que argumentar com conhecimento para sermos convincentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 

Em grupo, façam uma pesquisa diversificada 

em jornais, revistas, internet, Eca e o Projeto 

da Lei que o altera, bem como entrevistar 

pessoas para conhecer a opinião da 

população, sobre a decisão dos 

Parlamentares. Após a realização da 

pesquisa, você já tem condições plausíveis 

para opinar sobre o assunto com 

argumentações fundamentadas, de forma 

convincente. (o aluno produzirá o seu texto 

seguido de revisão e se necessário, de 

reescrita). Agora, você postará em seu blog 

seu ponto de vista com relação ao exposto. 
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O blog, como vimos, é uma forma de interação, portanto, outras pessoas de 

faixa-etária diversas podem fazer seus comentários, opinando e enriquecendo esse 

nosso trabalho, pois essa é uma forma de participarmos como cidadãos ativos em 

nossa sociedade, contribuindo, pois aquele que fala, tem o que dizer, e a palavra 

tem poder de persuasão. É o momento de se fazer presente através de nossas 

atividades escolares e extra-escolares, ou seja, é a escola atuando fora de seu 

contexto imediato. 

 

Atividade 4: Relato pessoal 

O relato é uma forma de expressão, no qual a pessoa que fala expõe seu 

ponto de vista conforme o seu entendimento ou participação em uma situação 

concreta, narra fatos ocorridos, e como protagonista, usa a 1.ª pessoa, e o verbo 

no passado predomina nesse gênero discursivo. 

Nessa atividade vocês, individualmente, irão relatar essa experiência desde 

o início das atividades até o presente momento, expondo as dificuldades, 

facilidades, novidades, o que foi acrescentado de conhecimento a vocês, enfim, 

relatando passo a passo o processo deste trabalho desenvolvido do Diário ao 

Blog. 

Antes de começar o seu relato, pense no leitor de seu texto, lembre-se das 

etapas percorridas por vocês desde o início do trabalho, observando o tempo, 

espaço, pessoas envolvidas, materiais estudados, descreva também os 

sentimentos e as emoções...   

Não esquecendo que toda produção, exige esforço, por isso mesmo, 

escreva, leia, revise o seu texto, pois ele será postado em seu blog, e outras 

pessoas terão acesso a ele.  

 

Toda atividade desenvolvida pelo aluno será acompanhada pela professora: 

 Correção 

 Reescrita 

 Postagem no Blog 
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