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S O B R E  E S T E  M A T E R I A L

PÚBLICO ALVO: Estudantes da 1ª Série do Ensino Médio
DISCIPLINA: Linguagens Aplicadas às Tecnologias

Conhecer a definição de gêneros digitais.
Apresentar alguns dos gêneros digitais.
Reconhecer esses gêneros nas práticas
sociais em ambientes digitais.
Produzir textos multimodais de forma crítica
e  compartilhá-los em uma plataforma
digital.
Reconhecer a importância da autoria na
produção textual dos gêneros digitais.

O B J E T I V O S
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H A B I L I D A D E S
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EM13LGG101) Compreender e analisar
processos de produção e circulação de
discursos, nas diferentes linguagens, para
fazer escolhas fundamentadas em função de
interesses pessoais e coletivos.
(EM13LGG103) Analisar o funcionamento
das linguagens, para interpretar e produzir
criticamente discursos em textos de diversas
semioses (visuais, verbais, sonoras,
gestuais).
(EM13LGG105) Analisar e experimentar
diversos processos de remidiação de
produções multissemióticas, multimídia e
transmídia, desenvolvendo diferentes
modos de participação e intervenção social.
(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens,
mídias e ferramentas digitais em processos
de produção coletiva, colaborativa e projetos
autorais em ambientes digitais.



Os gêneros digitais chegaram com o advento da
Internet e das Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação (TDIC), que trouxeram novos espaços e
formas para a produção dos textos.

Se antes você se comunicava por telegrama ou carta e
esperava dias para a sua mensagem chegar ao
destinatário, hoje você envia a mesma mensagem, por
e-mail ou chat de uma rede social, e ela chega de
imediato ao seu destino.

Também são chamados de gêneros emergentes
porque surgiram com a era da TDIC.

Além disso, os gêneros digitais fazem parte da Cultura
Digital.

CONHECENDO OS
GÊNEROS
DIGITAIS

S A B I A  Q U E . . .

No Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) você poderá encontrar
algum gênero digital nas questões mesmo a prova sendo em papel?
Isso mesmo. No Enem o gênero digital pode ser usado como
representação para as questões de interpretação.
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ALGUMAS
CARACTERÍSTICAS
C O M O  S A M A N T A  P E R E I R A  P E R M A N E C E  J O V E M
A O S  4 0  A N O S

O MEME AO LADO
USOU A ARTE,

PINTURA EM TELA,
COMO RECURSO

PARA A PRODUÇÃO
TEXTUAL.

E DEU SUPER
CERTO, NÃO É

MESMO?

Eles acontecem no ambiente digital, mesmo que você
não esteja conectado a Internet. Por exemplo: você
pode produzir uma charge digital em seu celular e
compartilhá-la por conexão bluetooth. Mas tenho
certeza de que "jogará" a sua produção em alguma
rede social, não é mesmo?

Os gêneros digitais são híbridos, multimodais, ou seja,
eles misturam escrita, imagem, sons, vídeos. Podem ser
remixados, o meme é um exemplo de remix!

Imagem: Twitter
Disponível:

https://pbs.twimg.com/media/CfPv9rnWsAAQ6tw.jpg 04



QUAIS SÃO ELES?

 

São muitos os gêneros emergentes, como: Chat, Blog, Gif, Curriculo
web, Fanfic, Vlog, Treiler honesto, Fanzine, E-zine, Political remix,
Ciberpoema, Vidding entre tantos outros. 
Vamos conhecer alguns deles. Prontos e prontas?

Meme

É um gênero multimodal carregado de ironia e incorpora uma
dinâmica cômica, social, crítica e também política.

O termo meme foi criado por Richard Dawkins em seu livro “O
Gene Egoísta” em 1976. Segundo ele (s/a, s/p),e segundo ele o
meme carrega “[...] a ideia de uma unidade de transmissão cultural,
ou uma unidade de imitação.”

Passou a ser usado na Internet como forma de imitação da vida
real, mas com teor satírico. Veja alguns exemplos:

05Imagem: disponível aqui

Imagem: disponível aqui.

https://www.instagram.com/p/CbkTD-7LsHu/
https://www.instagram.com/p/CZnuFncNa32/


 

Os memes circulam nas redes sociais e há vários perfis
especializados em gerar e compartilhar, como Tobias Oficial,
Monagrossa, Nazaré Amarga, Paola Amarga etc.

Existem vários sites geradores de memes, basta ter criatividade!

Gif
Graphics Interchange Format ou GIF é um formato de imagem
animada muito usado pelos internautas, tanto em perfis nas
redes sociais, como em sites.

Assim como os memes, há sites e aplicativos especializados em
criar GIFs animados.

Currículo web

A Internet já sabemos que modificou a nossa forma de conviver e
de nos expressamos, as mudanças que ela e as TDIC trouxeram
para nossas vidas influenciaram também os gêneros textuais já
existentes, como o gênero textual Currículo.
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Veja o GIF animado do Homer Simpson aqui.

https://media.giphy.com/media/3ohs7KViF6rA4aan5u/giphy.gif


 

Agora, além do formato em papel, podemos produzir nosso
currículo em um formato mais atrativo. A plataforma Canva, que
possui versão gratuita, tem vários design bem legais!

O mais legal do CW é que já sites próprios para a produção e envio
do currículo.

Muitas empresas possuem o formato na própria plataforma web
para que o candidato possa preencher e enviar/anexar as
informações informadas.

Também existem plataformas que funcionam como um portifólio
digital, a mais conhecida é a LinkedIn. Ela funiona como uma rede
social profissional onde você se conecta com pessoas conhecidas e
com empresas segundo a sua área de interesse.

Existem vários sites geradores de memes, basta ter criatividade!

Fanfic

Fanfic ou fanfiction são histórias de ficção escritas por fãs.
Essas histórias são baseadas em personagens de filmes, séries,
livros, cantores, celebridades etc.

Há vários sites para você criar e publicar suas histórias. 

Existem vários tipos de fanfics, que influenciam na escrita dos
autores e das autoras. Por exemplo, a Crackfic é escrita por quem
gosta de criar histórias com humor, e muitas vezes um humor
exagerado.
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https://canva.com/
https://br.linkedin.com/


Sabia que...

O best- seller After, livro, e também filme, até o momento com dois
longas produzidos, foi inspirado em uma fanfic?

Qualquer  pessoa pode escrever e publicar uma fanfic, basta
escolher o estilo, usar a criatividade e publicar!

Veja um exemplo com uma fanfic criada pela Professora Elaine
Teixeira:

A fanfic foi inspirada em Frida Kahlo, pintora mexicana, e o
empresário e apresentador Silvio Santos, sua emissora de tv foi
pioneira em apresentar as novelas mexicanas aqui no Brasil.

Ela está disponível na plataforma Wattpad. Vai lá dar uma espiada!
Link da fanfic aqui.
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Imagem: Fanfic da Professora

Fonte: Wattpad

https://www.wattpad.com/user/_elaineteixeiras


 

Vidding 

Vidding é um formato de vídeo feito com  cenas ou
montagem de filmes, séries ou cenas da tv com uma trilha
sonora, e produzidos por fãs com uma nova narrativa.

Veja um exemplo:

PALAVRA DE ESPECIALISTAS

Segundo Rojo e Moura (2013, p. 241), vidding é um
gênero emergente das culturas juvenis.

"[d]evido ao crescente número de redes sociais
destinadas à produção, distribuição, circulação e
apreciação de vídeos na internet (YouTube, Vimeo,
Daylimotion, Facebook etc.) e à importância que
essas redes sociais assumenm na vida desses jovens
como definidoras de identidades, de práticas sociais
e culturais."
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Imagem: curta-metragem

Fonte: REALPTL

O vidding foi
produzido com base
em um personagem
de anime, mas com
uma nova história.

Assista o vídeo aqui.

http://realptl.letras.ufmg.br/realptl/arquivos/1824


 

Political remix

Como o nome já diz, é um gênero baseado no remix e na crítica à
algum fato político. É um ato político e contracultura!

O mais famoso é o political remix "Imagine This"(2004), de John
Callaghan, em que ele usa a a campanha presidencial de Bush, um
dos presidentes dos Estados Unidos, para fazer uma crítica à
política armamentista e intervencionista dele, e usa como fundo a
canção de Lennon, "Imagine".

Assista o political remix "Imagine This" aqui.
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Imagem: YouTube

https://youtu.be/7gOUV_h_-eo


E-zine

É uma revista eletrônica produzida sobre algum tema específico.

Pode ser divulgada/compartilhada por e-mail ou em sites.

Há várias plataformas especializadas em  publicar e-zines,  uma delas
é a Flipsnack:

Vamos falar sobre a autoria?
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Imagem: site da Flipsnack

AUTORIA
 

https://www.flipsnack.com/bp/ezine


12

 

A autoria  é um item muito importante quando se trata de
produção.  Cantores, escritores, empresas sempre usam licenças
para dar crédito a eles sobre o produto que é produzido.
Normalmente eles usam a licença © Copyright, ou seja: 

Para que o acesso ao material possa chegar a todas as pessoas,
mas sem que o/a autor(a) perca os seus direitos legais é que
surgem as licenças abertas Creative Comonns CC - BY. Por exemplo,
este material está licenciado com uma licença CC - BY, que permite
que outras pessoas possam distribuir, remixar e adaptar em
qualquer formato, mas sempre creditando a autoria inicial a autora
deste material.

As licenças abertas CC ajudam os produtores de diferentes
materiais

Para conhecer mais sobre as licenças abertas CC - BY, acesse o
Glossário: termos da Cultura Digital, aqui.

Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, usufruir e dispor
da obra literária, artística ou científica. O uso da obra, por
quaisquer modalidades, dentre elas a reprodução parcial ou
integral, depende de autorização prévia e expressa do titular
ou do detentor dos direitos autorais (herdeiro, sucessor,
cessionário ou licenciado), conforme previsão do artigo 29 da
LDA (Brasil) (WIKIPÉDIA, s/a, s/p) (Grifos nosso).

a manter o seu direito de autor e os seus direitos conexos,
ao mesmo tempo que permitem que outras pessoas
copiem, distribuam e façam alguns usos do seu trabalho
(CREATIVE COMONNS, s/a, s/p) (Grifos nosso).

https://sites.google.com/view/glossario-cultura-digital/verbetes/l#h.p3vfuwbnbtyc


Agora que você já conhece alguns dos gêneros digitais é hora de
por em por em prática o que vimos aqui.

Em duplas ou trio, cada equipe receberá um gênero digital para ser
pesquisado.

Sob orientação Docente, você e sua equipe irão elaborar uma e-zine,
que é um dos gêneros que vimos aqui, sobre gêneros digitais.

Será um trabalho colaborativo!

Para isso, será usada a plataforma Flipsnack.
Lembre-se de usar uma licença aberta!

Após as produções, a e-zine será compartilhada para que outras
pessoas também conheçam os gêneros pesquisados.

Nas redes sociais usaremos a hashtag #e-zinegênerosdigitais para
facilitar a busca pelos usuários.

Ótimos estudos!

COMPARTILHANDO
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PRODUZINDO
 

https://www.flipsnack.com/bp/ezine
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